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A m. kir. csendőrség tényleges 
szolgálatban álló tagjainak 

illetményei. 

A m. kir. csendőrség tényleges szolgálatban 
álló tagjainak illetményét az 1930. évi XXVI. 
t.-c., az annak végrehaj·tása tárgyában kiadott 
1930. évi 3.260. M. E. számú kormányrendelet 
(75.000/VI.-b-1930. számú belügyminiszteri kör
rendelet), továbbá az 1931. évi XXVI. t.-c., a'L 
annak végrehajtása tárgyá.ban kiadott 1931. évi 
5.000 M. E. számú kormányrendelet (116.982/VI. 
-b-1931. számú belügy,miniszteri körrendelet) , 
az 1931. évi 7.000. M. E. számú kormányrendelet 
(119.372/VI.-b-1931. számú belügyminis2lteri 
körrendelet), az 1932. évi 3.000. és 9.800. M. E. 
számú kormányrendeletek (100.154/VI.-b-1932. 
és 256.900/VII.-b-1932. számú belügyminisz
teri rendeletek és végül az 1933. évi 1.400. M. E. 
számú kormányrendelet (107.000/VII.-b-1933. 
I!'Lámú belügyminismeri rendelet) szabályozták. 

Ebben az ismertetésben a csendőrség tény
leges szolgálatában álló tagjainak jelenlegi csök
lrentett illetményei és a jelenleg folyósított egyéb 
csendőrségi illetmények vail1'nak felsorolva. 

I. 
Rangosztélyba sorolt havidiJasok 

illetmény el. 
A m. kir. csendőrség rangosztályba sorolt 

havidíjasaimak havidíját, Cisendőrségi pótdíját, 
tisztiszolgaváltságát és családi pótlékát a csatolt 
"Kimutatás" taTtalmazza. 
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Kimutatás 
o m. kir. csendőrség rangosztó,lyba sorolt havi
díjasasainak havidíjáról, csendőrségi p6tdíjár6l, 
tisztiszolgaváltságár6l és családi p6tlékár6l. 

;., Havi kiszabat = cd 

-~! ~ cl> I ~ u.> "" .. Rend- :::.-i::l havI-I csend-
Cl>'~ 

Ö"" ol ~f; " fokozat I~~ díj őrségi 
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VII, Örnagy 
1 296'- 128'- 424'- c ""EI 

- ------ '? c .. 
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70'5°1215-50 1".1~ Hadnagy 145'- .,0 .,> 
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Havidíj. 
A havidíj a rangosztályba soroló havidíjasok 

nyugdíjba beszámítható alapilletménye. 
A havidíjl'a elvileg az illető rendfokozatba 

való ikinevezés ad igényt. A kineve'Lés alkalmával 
a havidíjas a l'endfokozatára megállapított leg
alac.soJlyabb fokozatú havid·íj élvezetébe lép, 

i., 
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A magasabb havidíjfokozatba való sorolás 
időpontját a belügyminiszter esetről-esetre álla
pítja meg. 

A havidíj a kinevezés napjától illetékes. 
Ha a kinevezés napja nincs határowttan 

mE:gjelölve, akkor a 'Vonatkozó rendelet kelte te
kintendő a kinevezés napjának. 

A havi díj egyenlő havi részletben fizetendő 
ki. A havidíj egy hónapra eső rés'Zletét a hónap 
első napján az igényjogosultrJak előr,e kell ki
fizetni. Ha azonban a kinevezés napja nem esik 
a hónap elsejére, úgy a kinevezés napjától a hó
nap végéig esedékes Ihavidíj gy,anánt - a ki
nevezés napját is betudva -, a hónap hátralévő 
minden egyes napjára a havidíj i/30-ad Il.'észét 
kell előre kifizetni. 

A havidíj élvezete azon hónap utolsó napjá
val végződik, lamelybe az illető havidíjas bár
milyen módon fogyatékba jut. 

Az illetményszerűen felvett, vagy az illeté
kesség szerint esedékessé vált havidíj, minden kö
rülmények között az illetmémyre jogosult tulaj
dona marad. 

Csendőrségi pótdíj. 
A m. kir. csendőrség tényleges szolgálatot 

teljesítő havidíjasainak a nyugilletménybe be
számítható csend őrs égi pótdíj illetékes. 

A csendőrségi pótdíj a szolgálati időtől füg
getlenül a megfelelő havidíjfokozat után jár. 

A csendőrségi pótdíjm való igény a havi
dijra való igénnyel kezdődik, azzal végződik és 
ahhoz hasonlóan veendő fel. 

A csendőrségi pótdíj nyugdíjba beszámít
ható illetményt képez, de csak azoJmál, akiket: 

a) a szolgálatb am. valósággal eltöltött negy
ven év utám, vagy 

b) életük hatvanadik évének betöltése után, 
vagy 

277 

e) mint mindennemű szolgálatra alkalmat
lanokat felülvizsgálat útján helyeztek nyugállo
mányba. 

A csendőrségi pótdíj után a szabályszerlí 
nyugdíjjárulékot le kell vonni. 

Korpótdíj. 
A VI., VII. és VIII. rangosztályú havidíja

soknak rangosztályukban töltött hosszabb szolgá
lat után a nyugilletménybe beszámító korpótdíj 
illetékes. 

A korpótdíj a VI. és VII. rrungosztályban két 
fokozatban, a VIII. rangosztályban egy fokozat
brun van megállapítva. 

KiBzabata jelenleg a következő: 

~ Korpótdlj 
Kiszabat ~ 

,,- Rendfokozat havi I évi bo~ 
~~ !okozat .,,,,, 

p e n g II ::;;.~ 

VI. Alezredes 
1. 39'- 4 8'----
2. z3'- 27~'----

VII. Őrnagy 
1. U'- 2R8'----
2. 20'- 24u'----

VIII. ;,zázados 20' 2411' 

A korpótdíjat esetenként a belügyminiszter 
ítéli oda s annak élvezete az odaítélés napjával, 
ha pedig ez nem esik valamely hó elsej ére, a 
következő hó elsején veszi kezdetét. 

Akorpótdíj odaítélése a VI. és VII. rang
osztály.okbam. ra 2. fokozatú korpótdíjra ad igényt, 
míg az 1. fokozatú korpótdíj a 2. fokozatú kor
pótdíj élvezetének betöltött második éve után kö
vetkező hó l-én válik illetékessé. 

A korpótdíj oszthatatlan havi illetmény, 
mely a havidíjjal együtt az al'll"a fennálló alap
elvek IBzerint fOllyósÍtandó. 
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A !korpótdíj éLvezete: 
a) a tényleges állományból való fogyaték 

esetén a havidíjjal együtt, 
b) kinevezés esetén pedig a kinevezés havá

nak végével, ha pedig a kinevezés a hó első nap
jára esik, az előző hó utolsó napján szünik meg. 

A korpótdíj után a szabályszerü nyugdíj
járulékot le ilrelt vonni. 

Tisztiszolga-váltság. 

Minden tényleges állományú rangosztályba 
sorolt havidíjasnak - tisztiszolga helyett _ . 
válts-ágra van igénye. 

Tisztiszolga helyett váltság illetékes a csend· 
őrségnél szolgálatot teljesítő orvosok, hadbírák 
és állatorvosok részére is. 

A tisztiszolga-váltság kiszabatát az elől kö
zölt "Kimutatás" tartalmazza. 

A tisztiszolga-váltság oszthatatlan jellegü 
él! havonta előre fizetendő, a hónap folyamán 
kinevezetteknek is a teljes összegben illetékes. 

Egyebekben a tisztiszolga-váltság kezde
tére és végére a. havidíjra érvényes határozvá
nyok a mértékadók. 

Családi pótlék. 

A rangosztályba soroló havidíja-sok -az alább 
megjelölt módon és korlátok között havonként 
előre kifizetendő családi pótlékban részesülnek. 

A családi pótlék a családfő illetménye, azt 
részére kell kifizetni; annak a családj ához való 
esetleges továbbításáról maga a családfő tarto
zik gondoskodni. 

A családi pótlék jelenlegi csökkentett ösz
szege a rangosztályba sorolt havidíjas közös ház
tartásban élő felesége után havi 6 pengő, min
den egyes igényjogosult gyermeke után pedig 
havi 12 pengő. 
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A családi pótlék illetékes: 
aj a családfővel közös háztartásban !egy 

fedél alatt élő törvényes feleség után; 
b) az előirt feltételeknek megfelelő ellátat

lan törvényes, vagy törvényedített édes, vagy 
mostohagyel'lmek mindegyike után. 

A törvényes feleség után a családi pótlék 
abban az esetben is illetékes, ha a feleségnek 
jövedelme vagy keresete van. 

Ha azonban a rangosztályba sor:>lt havi
díjasnak a vele !közös háztartásban élő felesége 
állami, vagy a nyugellátás szempontjából az 
állammal viszonosságban álló hatóságnál, hiva· 
talnál, intézetnél vagy intézménynél stb. tény
leges dzolgálatban áll, vagy awktól ellátásban 
részesül, utána családi pótlék nem jár. 

Ezen előbbi bekezdésben említett esetben a 
férj köteles az illetményeket számfejtő hivatal
na'k (gazdasági hivatalnak) késedelem nélkül 
bejelenteni, hogy felesége ezen előbbi bekezdés
ben meghatározott szolgálatba lépett. 

A különélő feleség után nem illetékes a csa
ládi pótlék még abban az esetben sem, ha a 
férj a feleség eltartásáról egyébként gondos.!mdik, 
illetőleg, ha a férj tartásdíj fhetésére van kö
telezve. 

A családi pótlék la rangosztályba soroló 
havidíjasok ellátatlan gyermekénél a 24. életév 
betöltéséig jár. 

A gyermek után járó családi pótlék szem
pontjából ellátásnak kell tekinteni: 

a) ha a gyermek a közszolgálat Ibármely 
ágában, vagy a magánszolgálatban pénzbeli, 
vagy természetbeni javadalmazással egybekötött 
alkalmazást nyert, - állandó, vagy ideiglenes 
(óradíjas) minőségben is, - de csak abban az 
esetben, ha ennek a pénzbeli javadalmazásnak 
az összege, illetőleg a természetbeni javada:lma-
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'lásnak az értéke havi 32 pengőt eléri, vagy meg
haladja; 

b) ha a gyermek kolostoI'ba, vagy zárdába 
ünnepélyes fogadalmat tett szerzetesül, vagy 
ünnepélyes fogadalmat tett apác ául belép; 

e) ha a gyermek nyilvános polgári tan
intézetben, katonai tanintézetben, vagy bár
.milyen ellátási- vagy nevelőintézetben olyan 
ingyenes helyre helyeztetik el, amelynek havi 
értéke a' 32 pengőt eléri vagy meghaladja; 

d) ha 'a gyermek olyan alapítvány élveze
tébe jut, 'vagy olyan alapítványi helyre he
lyeztetik el, amelynek havi értéke a 32 pengőt 
eléri vagy meghaladja; 

e) ha a gyermek iskolai, vagy tanulmányi 
-olyan ösztöndíj élvezetébe jut, amelynek összege 
a havi 32 pen.göt eléri v,agy meghaladja; az 
1927. évi XIV. t.-c. alapján elnyert állami ösz
töndíj a családi pótlék illetékességét nem érinti; 

I) ha a gyermek kereskedelmi, ipari, vagy 
más vállalatnál, illetőleg kereskedőnél, iparos
nál, vagy művésznél növendék, tanonc, vagy 
inas minőségben alkalmaztatik, de csak abban 
az esetben, ha tanonc, illetve alkalmazott összes 
fenntartási szükségleteit a munkaadó ~edezi 
ellenszolgáltatás nélkül; 

g) ha a gyermek önálló ipari, vagy m~s 
foglalkozást folytat, de cSaJk akIkor, ha. ,az ebbol 
a foglalkozásból' eredő jövedelme a havI 32 pen-
gőt eléri vagy meghaladj a; . 

h) ha a gyermek katonai illetményekben 
részesül, azaz havidíj, vagy zsold élvezete 
mellett, tényleges szolgálatba belép, de csak 
abban az esebben ha illetményeinek egy hóra 
eső összege, illetv~ a termé.szetbeni járandósá
gok összértéke a havi 32 pengőt eléri vagy 
meghal adj a ; 
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i) ha a fiúgye=ek megnősül, vagy a leány
gyermek férjhez megy; 

j) ha a mostohagyermek elhalt édesatyjá
nak a közszolgálat bármely ágában viselt alkal
maztatása után nevelési járulékot élvez. 

A nevelési járulék vagy a családi pótlék 
közül elvileg a nagyobb összegűnek iHetékességét 
-kell megállapítani, illetve folyósítani, azt ame
lyiket az igényjogosult kéri. 

A családi pótlék, vagy nevelési járulék él
vezetéről csakis az ezen járandóság felvételére 
igényjogosult s'lemély mondhat le. 

k) ha a fenti a), e), d), e), g) és h) 
pontokban említett forrásokból eredő jövedelem 
külön-külön havi 32 pengőn alul marad ugyan, 
de egy és ugyanazon gyermekre nézve egyéb
ként a felsorolt pontok alá eső esetek közül egy
idejűleg kettő vagy több áll be s ha az ezek
ből eredő jövedelem együttes értéke vagy ösz
szege együttvéve a havi 32 pengőt már eléri 
vagy meghaladja. 

Amennyiben azonban a e) pont alatt emlí
tett ingyenes hely, a d) pont alatt említett 
alapítvány, vagy alapítványi hely s az e) pont 
alatt említett ösztöndíj családi természetű, az 
ilyen ingyenes vagy alapítv'ányi helyen történt 
elhelyezés, illetőleg az ilyen ' alapítvány, vagy 
ösztöndíj élvezete bármily értéket képviseljen, 
illetőleg bármily összegű legyen is az, nem 
tekintetik ellátásnak. 

Ha valamely tanintézetben (nevelőintézet
ben) az ingyenes vagy alapítványi hely csak a 
tanév tartama alatt nyujt ellátást és így a 
gyermekről a szünidő alatt a családfő tartozik 
gondoskodni, az ilyképpen elhelyezett gyerme
ket abban az esetben kellellátottnak tekinteni, 
ha az egész ianévre szóló ellátás értékének egy 
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tizeniketted része a 32 pengőt eléri vagy meg
haladja. 

A törvényesen elvált, valamint a csak 
különélő házastárs gondooás alatt álló gyermf'
kek után egyébként illetékes családi pótlék az 
igényjogosult férjnek - tekintet nélkül arra. 
hogy köteleztetett-e tartásdíj fizetésére vagy 
Rem - jár. 

Ugyanazon gyermek után a:kikor is csak egy 
~saládi pótlék jár, ha az apa és az anya (mos
tohaanya) is családi pótlékra igényjogosult. al
kalmazott. Ilyen esetekben a családi pótlék akkor 
is az apa részére és .az ő állása után állapí
tandó meg, ha az anya a saját alkalmazása alap
ján esetleg magasabb összegú családi pótlékra 
tarthatna igényt. 

A közös háztartásban élő törvényes feleség 
után illetékes családi pótlék annak a hónapnak 
a kezdetétől folyósítandó, amelyben a férj a 
megtörrent házasságkötést bejelenti. 

Az igényjogosultnak gyermeke születése ese
tén, a születés kellő időben való, azaz nem kése
delmes (30 napon belül) bejelentés.e után a csa
ládi pótlékra már annak a hónapnak elsejétől 
kezdve van igénye, amelyben a gyermek. szü
letett. 

Az újszülött gyermek születésének késedel
mes bejelentése esetén azonban a családi pótlék 
csak a bejelentés napját követő hó elsejétől 
kezdve számítható fel. 

A feleség és gyermekek után már folyó
sítva volt, de bármely okból beszüntetett családi 
pótlék, ha arra az illető havidíjasnak újból 
igénye van, azt a napot követő hónap elsejétől 
kezdve jár, amely napon megszűnt az az ok, 
anlely miatt a családi pótlék beszüntettetett. 

Ha az igényjogosult a feleség vagy a gyer
mek: után járó családi pótlékra való igényét, 
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vagy a gyermek után járó családi pótlék ösz
szegének felemelését maga után vonó változást 
késedelmesen - 30 napon túl - jelenti be, a 
családi pótlék, illetőleg a magasabb összegű 
családi pótlék, csak a bejelentés napját követő 
hónap elsejétől kemve jár. 

Olyan esetben, ha az alkalmazottnak édes 
gyermeke egyúttal egy másik alkalmazottnak 
mostohagyermekévé lesz, a gyermek utáni csa
lád~ pótléko~ az édesatya részére Ikell megáll ap í
tam akkor IS, ha a gyermeket az anya második 
férjének háztartásába vitte, mert a gyermek 
után megállapított családi pótlékra való igényét 
az ~Ivált és újból férjhezment édesanya az édes
atyaval szemben bírói úton érvénsesítheti s így 

I~ö~vetv~ kielégitést nyerhet a mostohaatya 
Igenye IS. 

Ha azonban a gyermek édesatyja már nem 
él és annak ~ közszolgálat bármely ágában vi
~It aJ.kalmazasa után a gyermek nevelési járu
I~k?an, n;m részes~I" va,gy ha · az édesatya csa
ladI potlekra nem IgenYJogosult, az ilyen esetek
ben a mostohaatya részére a családi pótlék 
addig jár, amíg a mostohagyermekéne.k édes
anyjával házassági életközösségben él és amíg 
a gyermeket saját háztartá,;;ban tényleg eltartja. 

Az anya elhalálozása esetén pedig az eset
b;n jár a mostohagyermek után a családi pót
lék, ha a mostohaatya a gyermeket saját ház
tartásában továbbra is tényleg eltartja. 

Méltánylást érdeml,) körülmények fennfor
gása eseren és ha azt a vagyoni viszonyok is 
indokolják, kérelemre családi pótlék a belügy
miniszter által az olyan havidíjas részére is en
gedélyezhető, aki illetményeiből vele közös ház
tartásban élő és saját jövedelemmel nem bíró 
"egyéb" családtagot tart el. 

Egyéb családtagok után családi pótl'ékot 
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méltánylást érdemlő körülmények Ifennforgása 
ei'etén csak egy alább felsorolt családtag után 
lehet engedély.ezni és pedig ,az igényjogosultnak: 

a) a 24. életkort már betöltött törvényes, 
vagy törvényesített édes-, vagy mostohagyer
make után; 

b) törvényed édesatya vagy édesanya után; 
e) teljes árvasá.gra jutott, vagyis szülőt

len törvényes unokája után; 
d) (nevelt) ör<9kbefogadott gyermeke után. 
Az előterjesztendő kérelmeknek a követ

kező adatokat kell tartalmazni: 
1. hogy a figyelembe venni kért csalá.dta

got minden más támogatás nélkül kizárólag és 
állandóan a kérelmező maga tartja el és hogy 
vele közös háztartásban él; 

2. hogy a figyelembe venni kért családtag 
teljesen munka- és keresetképtelen ; 

3. hogy úgy a kérelmező maga, mint fele
sége, valamint a figyelembe venni kért csalá.d
tag teljesen vagyontalan; 

4. hogy sem a kérelmezönElk magának tény
legességi illetményein felül, sem a figyelembe 
venni kért családtagnaJk nincs külön jövedelme 
vagy keresete, 's hogy ez utóbbi nyugdíjat, kegy
díiat, vagy bármely címen ellátást nem élvez; 

5. hogy a kérelmező háztartásában nincs 
más önálló keresettel bíró csalá.dtag; 

6. hogya figyelembe venni kért csalá.dtag
naJk más olyan - a kérelmezőnél közelebbi -
rokona vagy hozzátartozója nincs, aki az illető
nAk eltartására elsősorban lenne kötelezhető. 

Az 1., 3., 4., 5., 6. pontban feJ.~orolt feltétp.
leket helyhatósági (községi elöljárósági) bizto
nyítvánnyal kell igazolni. Ezeknek a feltételek
nek az igazolása egy közös bizonyítványba fog
lalható. 

A 2. pont alattiak IJdílön közhatósági (hon
védorvosi) bizonyítvánnyal igazolandók. 
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A folyamodók érdekében és felesleg':!s irat
váltások elkerülése végett - amennyiben a fel · 
tételek tényleg fennállanak - a helyhatósági 
és orvo"i bizonyítványok, a lehewséghez Iképest 
a fenti 1-6. pont szószerinti szöwgezésében 
szerkesztendők meg. 

Amennyiben a családi pótlék ab) pont 
alapján kérelme.ztetnék, igazoltatandó, hogy a 
figyelembe venni kért családtagnak (édes
atyának vagy édesanyának) folyamodón kívül 
van-e még több gyermeke és ha van, akkor vala
mennyinek a vagyoni és kereileti viszonyai hely
hatósági bizonyítvánnyal s·zintén igazolandók. 

Az llyen Ikülön eJ1lgedélyen a'lapuló családi 
pótlék a miniszteri rendelet keltét követő hó 
l-tő! kezdw folyosítható. 

A családi pótlék szempontjából nevelt gyer
meknek csak az alkalmazottal vérrokonsági vi
szonyban álló olyan gyermek tekinthető, akinek 
a szülei már nem élnek, vagy ha élnek, tényleg 
és beigazoltan olyan anyagi viszonyok között 
vannak, hogy 'gyermekük pltartására és felneve
lésére teljesen képtel€!llek úgy, hogy a gyermek 
eltartásáról, gondozásáról és felnevelédéről ál
landóan, kizárólag és minden ellensrolgálta:tás 
nélkül tényleg laz illető alkalrrnazott és pedig való
ban akként gO'lldoskodik, mintha az a saját édes 
gyermeke volna. 

örökbefogadott gyermeknél ellenben a csa
ládi pótlék engedélyezéséhez a vérrokonsági 
visronymak nem Ikell fennforognia. 

Az olyan, egyén részére azonban, aki házas
ságon kívül szwetJett egynél több természetes 
gyermekét fogadta örökbe, a csal,ádi pótlék ezen 
gyermekek mindegyike után - tehát egynél több 
után is - engedélyezhető. Az ilyen egyén részére 
a fenti a)-d) pontok al3itt felsorolt családtagok 
után családi pótlék egyáltalán nem engedélyez
hető. 
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Az 1912:XXXV. törvénycikk 9. §~a alapján 
az örkbefogadott gyermek után II családi pótlé
kot általában a törvényes édes, vagy mostoha
gyermek ;részére meghatározott é!etkorig lehet 
engedélyezni. Ennélfogva az emlItett gyerm~ 
után engedélyezett családi pótlékot, - a;n~YI
ben 'annak beszüntetése tekintetében korabbl h~
táridő nem állapíttatott meg, illetőleg, amennYI
ben az említett gyermek a fennálló rendelkezések 
értelmében ellátottnak nem tekintendő - a 
meghatározott életkor betöltését .. követ? hónapnak 
első napjától kezdve be Ikell szuntet!.ll.. " 

A családi pótlék élvezete megszumk a~ ~lob
biekben megállapított előfeltételek valamelyikenek 
megszűn tével. 

úgy a feleség, m~nt a ,gyermek, (gyer
mekek) valamint az egyeb csaladtag utan élve
zett cs~ládi pótlék megszűnik. ha az igényjogo
sult: 

a) illetmények beszüntetése mellett szabad
liIágoltatik, vagy a szabadságát igazolatlanul túl
hágja; 

b) a !Csendőrség kötelékéből elbocsátatik 
anélkül, hogyj részére ellátás megállapíttatott 
volna: 

e) rendes .illetményei bármely okból teljesen 
be,szüntettetnek; 

d) meghalt. , .. " 
A fentemlített eseteken klVUI a feleseg utan 

élvezett családi pótl'ék akkor is megszünik: 
a) ha a feleség megszűnik férjével közös 

háztartásban élni, tekintet nélkül arra, hogy a 
közös háztartásban való együttélés melyik \házas
fél által szakíttatik meg; 

b) ha a feleség meghal. ,." 
A gyermek után élvezett csal adi potlek ak

kor is megszűnik : 
a) ha a gyeTInek a 24. életévet eléri; 
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b) ha a gyermek a családi pótlék megszűn~
sét maga után vonó ellátás élvezetébe jut; 

e) ha a gyermek meghal. 
Az egyéb családtag után, engedélyezett csa

ládi pótdék akkor szűnik meg, ha az engedélye
zéshez szükséges feltételek valamelyike megszű
nik vagy ha az illető családtag meghal. 

Az ideiglenesen beszüntetett családi pótlékot 
újból folyósítani keU, ha az élvezett ellátás az 
igényjogosult vangosztályba sorolt havidíjasok 
gyermekénél a 24. életév betöltése előtt teljesen 
megszűnik, vagy pedig az élvezett ellátásnak ösz.. 
szege illetőleg értéke a fentemlített életkor be
töltés~ előtt havi 32 pengőnél csekélyebb összegre 
száll alá. 

A folyósított családi pótlékot annak a hó
napnak a végével kell beszüntetni, amelyben a 
jogcím a családi pótlékra megszűD't. . 

A családi pótlék iadómentes. Azt sem kmcs
tári, sem magán követelések vagy tartozások fe
jében lefoglalni nem lehet. 

A gyermekek után élvezett családi pótliék 
aZO'l'lban tartásdíj ként esetleg egész összegében 
is végrehajtás alá vonható, természetesen csak 
azon családtagok utáni családi pótlék, akik után 
tartásdíj odaítéltetett. 

Lak-, istáll6-, kocsiszín- és bútorbérilletmény. 

Minden havidíjasnak a beszállásolásról szóló 
törvényben megállapított lako, esetleg istálló- és 
kocsiszinilletményre van igénye. , 

A 'beszállásolásról az 1879. évi XXXVI. es 
az 1895. évi XXXIX. t.-c. intézkedik. 

Elsősorban bútorozott, ha rendelkezésre nem 
áll bútorozatlan természetbeni lakás illetékes; 
ha' ,természetbeni lakás kiuialható. nem volna, 
akkor a mindenkor rendeletileg megállapított 
jelenleg a csatolt kimutatásban feltüntetett -
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lako, esetleg istálló-, kocsiszínbér, a természet
beni bútor hely.ett pedig bútorbér illetékes_ 

Istállóra, istállóeszközökkel és világítással 
együtt, valamint kocsisrin.re vagy, ha ezek a 
kincstár által rendelkezésre nem bocsáthatók, a 
mindenkor rendeletileg megállapított istálló-, 
illetőleg kocsiszínbél're csakis a'ZOn havidíjasok
nak van igényük, akik szolgálati beosztásulrnál 
fogva lovak, illetőleg kocsi tart~ÍJsára jogosultak 
és azt tényleg tartanak. 

Az illetékes laká50k, istállók és kocsiszín 
elsősorban a kincstárnak rendelkezésére álló épü
letekben utalandók ki. 

A tényleg tartott lovak, illetőleg kocsi után 
az istálló-, illetőleg kocsiszínbér csakis akkor fizet
hető ki, ha az igényjogosult részére lóállás 
(lwcsiszín) nem volt Jdutalható. 

Tiltva van a termé5zetbeni laIDást egészben 
vagy részben albérletbe adni. · 

Rangosztályba sorolt havidíjasoknak együtt 
való lakása awnban -albérietnek nem tekinthető. -

Az állandó beszállásolásnál a havidíjasok 
lakásilletménye (L. a beszállásolási törvény Aj 
kimutatását) egységhányadokra osztatik fel ak
ként, hogy egy szoba 4, egy kamra, egy konyha 
külön-külön 2, egy padlás, egy fakamra (pince) 
egyenként 1 egys.éget képez . . Előszoba, fürdő
szoba, cselédszoba, éléskamra (speiz) és árnyék
székek külön térí-tés _tárgyát nem képezik. 

Minden fűthető, vagy fűtőtest beállításával 
fűthetővé tehető helyiség - a konyha kivételével 
- ha legalább egy közvetlen világítású sza
badba nyíló ablaka van és abba alakhatáshoz 
szükséges l'egszükségesebb bútordarabok - tehát 
egy ágy, egy asztal, két szék, egy szekrény és 
egy ruhafogas elfér-nek, 4 egységhányadot 
képviselő szobának tekintendő; - ha a helyiség 
nem fűthető és abba kémény hiánya miatt fűtő
testet sem lehet beállítani, azonban az előbb fel-

289 

s~ro~~ tárgyak elhelyezésére alkalmas, tekintet 
nelkul arra, hogy ablaka a szabadba nyílik-e 
vagy s em, 2 egységhányadot képviselő kaml'á
nak, h~ ,pedig a jelzett legszükségesebb bútorzat 
a hel~segb~ nem .helyezhető el, egységhányadot 
nem, Jelento, vagyIs térítés nélküli íkamrának 
tekintendő. 
.. ,Mindazok ~ helyiségek, amelyeket a csend
orseg 'rangosztályba sorolt havidíjasai a nekik 
járó tisztességes elszállásolásra vonatkozólag a 
beEzállásolási törvény alapján igényelhetnek az 
a csatolt ldmutatásban van felsorolva. ' 

Lakás- és istállóilletmény 

"'a! 
;"a! -0>" of; ·8 '" N e,v e zet e' s en ~~ ;"a! -o> -o> 

..Q 5 <> " "'a! N 

'" E "" o. >' ''0 
~ a! ., -ö~ 8'" :; a! ... ..Q 

OS 8 ...... '" ,Q ;., -oc ':.; bD 8 = "o a! ~-o 
a!'" o a! o a! ~ 
", ;., 

~.= '" I;j 
"" -"'= 0-_ .s- s= ::g 

Altábornagy es altá-

1 I 4 
bornagyi helyen lévő 
tábornok 6 2 1 1 1 32 

f--
~1-3 

1-
Tábornok és tábornoki 
helyen lévő ezredes 5 2 1 1 1 28 

l- I-
Ezredes és ezredesi ~1-2 helyen l évő alezredes 5 1 I 1 1 26 

Alezredes 1 1 2 
1-

4 1 1 1 1 22 

Őrnagy és őrnagyi he-
i-

lyen lévő szii zados 4 1 1 1 1 2 1 22 
- - - - - 1-

Százados és "zázadosi 
helyen lévő főhaullagy 3 1 I 1 t - - 18 

FŐhadnagy 
1--- l l--=- - i-

2 - 1 l 12 

Hadnagy 2 1 11 t i--=- 1-
lz 

Záazlós t r ; t i--=- I- I 1 -- - 8 
I I 

19 
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Kimutatás a jelenlegi lakbérilletrnényrő l 

'I Egy h a v i l a k b é r- Illetmény 

;>, 1. II 2, II 3, I :g Rendfokozat 
t;l 
o lakbéroszlályba tartozó 
OD 

I 4, II 5, II 6, 
Megjegyzés 

állomásokon pengő értékben 

'" " aj bj aj bj II I hj ~ aj I I aj I b) II al b) o) bj 

~ Altábornagy 211'21 236'51 190'05 212'90 168'97 189'21 1 -
IV, Tábornok 194'27 219'f!li 174 '87 197-64 155'40 175'72 

r- I- ---
V, Ezredes 160'46 190'05 144"44 171'04 128'41 152'03 

r-- ---
159'62 

--- ---
~ Alezredes 143'59 177"40 129'26 114'84 141'91 

VII, Őrnagy 126'73 143'59 114'- 129'26 101'35 114'84 
r-

126'7!l 101'35 VIII. Százados 101'35 ~1'23 1t4'- 81'03 
r-

IX, Főhadnagy 75'97 92'~ 68'38 83'56 60'79 74'29 
1-

Hadnagy 67'54 75'97 60'79 68'38 54'05 60'7U X, 
r--

75'[,7 60'79 68'38 54'05 60'79 Xl, Zászlós 67'54 

I 147'81 165'5 126'73 141'91~~ 
Az o) alattitéte-

136'- 153'71 116'53 131'79 97'13 109'7 lek a kettő vagY ---I-
112'31 133'01 9(i'29 114'- 80'19 :~ 

ennél kevese b 
családi pótléK él, 

100'51 124'12 86 '17 106'4 71'76 88'70 vezetében állók I --- I- és a nőtlenek, a 
88'70 100'51 75'97 86'1 63'32 71 ' 76 (b) alatti tételek 
70'91 88'70 60'79 75'U7 50'67 - 63'32 a három vagy 

annál több csa-
53'20 ~ 45'61 55'73 ~ 46'46 ládi pótlék élvp -

37'95 
zptében állók ré-

47'30 5a'20 40'48 45'61 33'73 szére ilJetéke--- - :-
47'30 5:J'2( 4(}'48 45'61 33'73 37'95 sek, 

Azok, akik a 
Alhadnagy és 
tiszthelyeIles 55'08 64'2 '; 49'58 57'83 44'- 51'41 38'50 44'91 33'- 3Q '50 27'50 32'08 

családi pótlékok 
száma alapján a 

Törzsőrmester 
49'58 és őrmester 45'91 55'OE 41'25 36'66 44'----

Csendőr és 
próbacsendör 40 c;:; 45'91 3 '33 41'25 32-25 36'66 

Egy istállóért egy 
tiszti ló számára 

29'75 26'75 23'75 (egy tiszti ló 
állásáért) 

--
Egy kocsiszinért 

egy tábornoki 16'08 14'50 12'91 
kocsi számára 

--- - bJ alatti nagyobb 

3~8 38'50 27'50 33'- 2291 7'~ 
össze/lű lakbért 
élveztek, ennek "-
élvezetében még 

28'25 3~·O8 24'16 27'50' 20'16 22' 1 akkor is meg-
maradnak, ha 
utóbb a családi 

20'75 17'83 14'83 póllékok számá, 
nak csökkenése 

I 
folytán a lakbért 
CSÖK k enteni kel-

11'25 9'66 8'- len e, Ezen na-
gyobb összegű 
lakbérre való 

. 

I 

igénytnem érinti 
az, ha az említettek Időközben magasahbrendrokozatba neveztetnek ki, 

A magasabb ÖS8Zel(ü lakbért annak a hónapnak az első napjától 
kezdve kell foly, SftaDl, amely bónavot közvetlenül mefelŐző hónap-
ban 8 családi pótl ékok száma - szü,eté., házasságköl s, avagy bar, 
milyen címen történő engedé yez"'. folytán - kettőről bAromra 
emelkedik, Ha 8 családi pótlék a hónap el.(í napjával emell\edik 
kettőről háromra, akkor a maga -abb kiszabású lakbér már ezen 
hónap elsO napjától kezdve illetékes, 

19* 
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A lak-, istálló- és kocsiszínbér elvben csak 
akkor fizetihető ki, ha az igényjogosultnak ter
mészetbeni szállás (istálló, kocsiszín) nem utal
tatott ki. 

A lak-, istálló- és kocsiszín bér kiszabatát a 
:ninden~ori . kormlÍ;TIwendelet álla;pítja meg; a 
JelenlegI klS7iabatat a csatolt klffiutatás tün
teti fel: 

Alakbérelk ikimérete szempontjából az állo
máshelyek 6 lakbérosztályba vannak sorolva. 

Az 1. lakbérosztályba tartozik: Budapest. 
A 2. lakbérosztályba tartoznak: Debrecen, 

Győr, Kaposvár, Miskolc, Pécs, Sopron, Sze
ged, Szolnok és Szombathely. 

A 3. lakbérosztályba taTtoznailc Eger, Kecs
kemét, Kispest, Komáromújváros, Nyiregyháza, 
Pesterzsébet, Rákos'palota, Sátoraljaújhely, Szé
kesfehérvár és újpest. 

A 4. lal\ibérosztályba tartoznak: Balassa
gyarmat, Békéscsaba, Budafok, Cegléd, Eszter' 
gom, Gödöllő, Gyöngyös, Gyula, Hódmezővásár
hely, Jászberény, Kalocsa, Keszthely, Makó, 
Nagy]s:anizsa, Pápa,' Salgótarján, Szekszáta, 
Szentes, Szikszó, Tapolca, Vác, Veszprém és 
Zalaegerszeg. 

Az 5. lakbérosztályba tartoznak: Alag, Al
bertfalva, Alsógöd, Balatonfüred,Bánréve, 
Berettyóújfalu, Békásmegyer, Békés, Celldömölk, 
Cinkota, Csepel, Osongrád, Csorna, Csurgó, 
Diósgyőr, Dombóvár (6 és új), Dunahamszti, 
Dunakeszi, Felsőgöd, Hejőcsaba, Kapuvár, Kis
kúnfélegyháza, Kiskunhalas, Kisvárda, Kőszeg, 
Magyaróvár, Mátészalka, Mátyásföld, Mezőkö
vesd, Mezőtúr, Mohács, Moson, Nagykálló, 
Nagykáta, Nagykőrös, Nyirbátor, Orosháza, 
61Jd, PestszentJőrinc, Pestújhely, Putnok, Rác
keve, Rákoscsaba, Rákoshegy, Rá.kosliget, Rákos
szentmihály, Sas'halom, Sárospatak, Sárvár, 
Sásd, Siklós, Siófok, SopronbánLllva, Sorok.:>ár, 
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Szarvas, Szentendre, Szentgotthárd Szerencs, 
Szigetvár, Tata, Tiszafüred, Tóvá;os, Török
szentmiklós és Vasvár. 

A 6. lakbérosztályba tartoznak mindazok az 
állomáshelyek, amelyek az 1-5. lakbérosztályok 
egyikébe ':lem tartoznak. 

Ha a rangosztályba sorolt havidíjasnak vele 
~özös háztartásban élő és tényleges szolgálatban 
alló vagy nyugdíjas házastársa is részesül az 
államtól vagy az állammal viszonosságban álló 
hatóságtól, hivataltól, intézettől, intézménytől 
stb.lakáspénzben, (lakbérben) , a részükre járó 
lakáspénzek közül csak a magasabb összegű 
lakáspénzt lehet teljes öss7iegében kifizetni, míg 
a kisebb összegű lakáspénznek csak 50%-a jár. 

Ha a házastársak mindegyikének egyenlő 
összegű lakáspénzre van igénye, a férj részére 
a teljes összegű lakáspénz, a feleség részére 
pedig lalkáspénzének 60%-a jár. 

Ha a házastársak egyike az állása után öt 
megillető lakáspénz (lakbér) helyett természet
ben kap lakást, akkor alakáspénzben (lakbér
ben) részesülő házastársaknak alakáspénzét 
(lal<:bérét) kell a kisebb összegű lakáspénzre 
(lakbérre) igényjogosult háa,astársat megillető 
lakáspénznek (lakbérnek) az 50%-val c:lök
kenteni. 

Fenti 50%-08 csökkentések csak olyan ese
tekre vonatkoznak, ha az a törvényhatóság, 
megyei város vagy község, amely az üzemet 
kezeli, fenntartja, vagy amelyiknek az anyagi 
érdekeltségébe az illető üzem, vállalat stb. tar
tozik, olyan értelmű határozatot hozott, illető
leg szabályrendeletet alkotott, amely kimondja, 
azt, hogy a városi üzemelkmél stb. alkalmazottak 
lakáspénze olyan esetben is csökkenthető 50%
kal, ha a háa,astársak egyike állami szolgálat
ban áll. 
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Az említett esetekben a közös háztartásban 
élő házastársak ikötelesek a férj illetményeit 
számfejtő hivatalnak (ga~asági hivatalna19 
késedelem nélkül bejelentem, hogy mely hato
ságtól hivataltól, intézettől, intézménytől stb. 
milye~ címen és milyen ös~~gű lakásp~.n~b~n 
(lakbérben) részesülnek, illetoleg, hogy kozuluk 
ki részesül terrmészetbeni lakásban. 

A lak-, illetőleg istálló- és kocsiszínbér OS?;t

ható jellegű ~lle~mény~ k~~ez és í~y ,oly ren~
fokozatba valo kl'lleve:zes, uJonnan rt;ort~no b?Osz
tás napjával veszi kezdetét, melyre nez;ve lly;m 
illetmény megállapítva van. 

Minden, az állandó lak-, stb. iIIetménny;! 
egybekötött ál}om~svált?ztatás., ~setében az UJ 
állomásra valo beerkezes napJatol 8 nap tarta
mára az illető költségén átvonuló szállás is 
igényelhető. 

Alakásilletmény megszűnik : 
A) az átvonuló, (ideiglenes) szállás min

denkor a fogyaték napjával; 
B) állandó beszállásolásnál : 
a) a leköszönés, a rendfokoz,at elve,sztése, 

eltűnés sZiökés és önkényű eltávozas eseteben a 
fogyat&k napjával; ezenesetek,ben a m~r, illet: 
ményszerűen előre felvett lakber nem tentendo 
vissza; 

b) áthelyezés alkalmával az elutazás nap
jával, mely napra a lak-, stb. illetmény az elha
gyott állomás után még illetéke,,; 

e) polgári szolgálatba való átlép és alkal
mával a havidíj lIllegszűntével; 

d) nyugállomány,ba való helyezéskor folr
tatólagos szolgálattételben történő meghagyas 
nélkül, úgyszintén az újra ~lkalmazott!l;kn3;k e 
viszonyba való visszahelyezesekor, tovabba a 
várakozási illetménnyel való szabadságoltatás-
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nál ismételt eset~ben is, valamint minden egyéb 
fog-yatéki esetben a fogyaték napjával. 

A bútorbérre való igény a lakilletménnyel 
egyidejűleg szűnik meg. 

e) Az istállóra és kocsiszínre való igény a 
lótápadagra való igénnyel együtt szűnik meg. 

Az iIIetménysrerűen felvett istálló- és kocsi
színbél' vissza nem térítendő. 

A kellő időben fel nem mondható istálló és 
kocsiszIn a kincstár rendelkezésére ibocsátható. 

Kincstári, vagylcincstár által bérelt épül e
tekben - ha a lakás bútonatlanul bocsáttatik 
)'p,ndelkezésre -, továbbá a Lakbérváltságot élve
zők részére bútorbér illetéikes. 

A bútorbér jelenlegi kiszabata minden állo
máson: 
altábornagytól őrnagyig egy hónapra 0.42 P 

egy évre 5.04 P 
századostól zászlósig egy hónapra. 0.32 P 

egy évre . 3.84 P 
A bútorbér oszthatatlan illetmény, melyet. 

mindenkor a laikbénel egyidejűleg kell kifiZietni. 
A csendőrség Tangosztályba sorolt havidíja

saínak az á~landó alkalmazási helyen k\vül szol
gála:ti okokból történő tartózlwdásuk alikalmával 
tartózkodásuk idejére, továbbá szolgálati utazá
soknál (átvonulásolmál) a beszállásolási törvény
ben meghatározott ~állási11etményre van igé
nyük. 

Az ideiglenes beszállásolásért járó tél·ítési 
díjak addig, míg a beszállásolásért járó térítések 
törvénypozás: útján rendeztetnek, időközönként 
rendeletileg állapíttatnak meg. 

Az átvonuló .szálláspénz jelenlegi kiszabata 
az első öt lakbérosztályba tal'tozó községekben 
napi 70 fillér, a hatodik lakbérosztályba tartozó 
községekben pedig napi 52 fillér. 

Az önbérelt lakások (istállók, kocsiszínek) 
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minden fogyatéki esetben ama naptól kezdve bo
csátandók írásban az osztály-, kerületi törzs szék
helyén pedig a kerületi parancsnokság rendelke
zésére, amely nap az illető állomáJSon a lak- stb. 
illetményekre való igény megszüntének napjára 
közvetlenül kővetkezik. 

Kivételt képeznek azok az e,setek, amikor az 
új állomáson való lakásszerzés nehézsége miatt 
az említett lakások csak későbbi időpontban bo
csáthatók rendelkezésre. Az átadásnak elmulasz
tása esetén a felvett latk- stb. bért a megfelelő 
időre, az egész bér (felvételi) időszakban foglalt 
napok száma után esedékes hán)'ladban kell visz
szafi'Zetni. 

A lakás, istálló és kocdiszín lbérletéi1ek ideje
korán való felmondás ára mindenkor a távozó 
köteles vagy ha ez lehetetlen volna, hacsak a 
lakást' istállót, vagy ikocsiszínt saját használa
tára ;n;egtartani nem óhajtja, ez iránt intézkedni 
tartozik. 

Az átvett lakások, istállók, ikoc.siszínek érté
ikesítéséről, esetleg a kellő időben való felmon
dásáról gondoskodni az osztály-, kerületi törzs 
széikhelyén pedig a csendőrkerületi parancsnok
ság kötelessége. 

Ruházati járulék. 
Rangosztályba soroló hivatásos havidíjassá 

elsőízben a csendőrségné'J. kinevezett egyénelrnek 
kinevez;tetésük alkalmával ruházati járulékra 
van igényük. 

A ruházati járulék kidzabatát a belügymi
niszter rendeletileg állapítja meg. 

Működési pótdíj. 
Az alább felsorolt ál1á.sokban, vagy szolgá

lati alikalmazásokban álló személyek részére mű
ködési pótdíj jár a következő kiszabatban: 

a) a m. kir. csendőrség felügye-
lője részére havi . 200.- P 

b) a csendőrség felügyelője mellé 
beosztott helyettes és szemlélő tábor-
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nokok részére egyenként havi . . . 120.- P 
Ha a tábornoki helyen beosztot-

tak alacsonyabb rendfokozatíal bír-
nak, úgy a pótdíj összege havi. . . 80.- P 

ej a belügyminisztérium VII-b. 
és VII--c. osztályainak vezetői részére 
egyenként havi . .. 80.- P 

d) a belügyminiszteri számvevő-
ség igazgatója részére havi . . 80.- P 

e) a belügyminiszteri .számvevő-
ség VII. csendőrségi OiSztályának ve-
zetője részére havi . . . . . . . 50.- P 

f) a osel1dőrkerületi parancsna-
kolrnak egyenként havi. . . . . . 50.- P 

g) a felSZJerelési anyagraktár pa-
ranesnolmak havi . 50.- P 

h) a szabályzatszerkesztő és ta-
nulmanyi bizottság elnökének havi. 50.- P 

i) a esendőrtiszti tanfolyamok pa-
rancsnokának havi 50.- P 

j) a csendőr osztályparancsno-
kolrnak egyenként havi ... 30.- P 

k) a ' csendőr nyomozó osztály-
parancsnolrnak havi . .. .. 30.- P 

l) a csendőr örsparancsnokképzö 
1a'llfolyam parancsnokának havi. 30.- P 

m) a csendőr tanosztály iparancs-
nokoknak egyenként havi . 30.- P 

Sérűlési pótdíj. 
Ténylegesdégi illetményeket élvező, vagy a 

'Coendőrségnél ténylegességi illetményeikre való 
kiegészítéssel alkalmazott rangosztályba soroló 
havidíjasolrnak az 1912. évi XXXII. t.-c. 22-
29. §-aiban szabályozott esetekben Jaro !'is a 
felülvizsgál ó bizottság javaslatára odaítélt 'dérü
lési pótdíj - méltánylást érdemlő esetekben és 
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ha azt a vagyoni viszonyok is indokolják - en
gedéryezhető. 

Kórházi (gyógyfürdő~kórházi, szanatóriumi) 
ápolásra, valamint gyógyszerekre való igény. 

A ténylege:; állományú havidíjasoknak 
megbetegedésüik. esetén honvéd- és közrendészeti 
egészségügyi. intézetbe - honvoo- ég közrendé
szeti kórház, József főherceg-szanatórium, hon
véd gyógyfüroő4kórház - való felvételre !van 
igényük és elsősorban ezeknek igénybevételére 
kötelezettek. 

Ha honvéd- é:l közrendészeti kórházat bár
mily okból 19énybe nem vehetnének, úgy a pol
gári (állami-, vagy [köz') kórházi ápolásuk 
után csa!k annak a költségnek a felszámítására 
jogosultak, amely költségösszeg nevezettek utáln 
honvéd- és közrendészeti kórház igénybevétele ese
tén a csendőrségi javadalmazást terhelte volna. 

A családi pótlékban részesülő családtagok 
megbetegedésük esetén bármilyen kórhbban el
helywhetők, nevezetteknek azonban polgári kór
házban való ápolásu.~ után a családfő csak, 
annak a költségnek a felszámítá:lára jogosult, 
amely az említett családtagok után honvéd- , és 
közrendészeti kórház igél1Y'bevétele esetén a java
dalm3.zást terhelte volna. 

Magán - nem nyilvános jellegű - kór
h i.zbam , szanatóriumbam. való gyógykezeltetéskor 
költségmegtédtés.re igémy nem támasztható. 

A közbiztonsági szolgálat telje:lítése köz
ben, a szolgálat sajátlagos volta folytán ön
hibájukon kívül sebesülést, vagy súlyos testi 
sérülést :lzenvedett havidíjasoknak honvéd- és 
közrendészeti (állam-, vagy köz') kórházakban 
ingyenes ápolásra, illetve ingyenes kórház;on
kívüli gyógykezeltetés re van igényük. Ilyen ese
tekben a kÓl'házi ápolás után felmerülő gyógy
é~ élelmezési (ápolási) költsége1(, kórházonkíviili 
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gy,ó~k.e'Ze.l.t€l~ eset~ pedi~ ~ felmerülő gyógy
kezelesI koltsegek teljes 'egeszukben valamint az 
esetleges utazási költsé2'e!k is a javadalmazást 
terhelik. 
. Az ápo}ás! il!etve gyógykezelés alatt álló a 
Javadalmazas Javara semmit sem térít. 

Az ilyen eseteket részletesen ki kell vizs
gálni ,és ~ !elmerült költségek elszámolásának 
eng~elY,ezeset -::- ~, Ílletékes kerületi parancs
noksag altal felulbLrálva - a belüo-ymini:lztertől 
kell kérni. '" 

': A cse~dörsé&,?él.. ~lő!~t szabályszerű spor
t?,as kereten belul Onhlba]ukon kívül meg:lebe' 
sult, vagy megsérült havidíjaso'knál a keletke
zett sérülésket úgy kell elbil'álni, mintha' azok 
a csendőrségi közbiztonsági szolgálat közben 
l~eletke~tek ,v~lna. . Ilyen esete'ket éppen úgy ki 
kell Vlzsgalru, mrnt a szoros am vett osendől'
ségi közbiztonsági szolgálat közben szerzett 
sebesülést, sérülést. ' 

. A költségek elszámolásának engedélyezését 
szmtén a belügyminisztertöl kell kérni. . 

Ame~nyibell a szolg'álatteljesítés !kÖ~be.ll. 
vagr a.nJ;:a~t els~~vedtt, sebesülés vagy súlyos 
te:ltl serules nYllvanvaloful másnak a hibájából 
kelctJ<.~zet~, 'a;kkot" a felmerülő gyógy'kezelési és 
utaz aSI koltsegek, valamint a sebesültnek összes 
ilIetm~ny;i. (~avidíj, csendőrségi pótdíj stb.) a 
r.sendorsegl Javadalimazásból csupán előlegez
te~ek. Ilyen eseteben ha az eljárás ered
mennyeI kecsegtet, - a kártérítésnek polgári 
per útján valé megtérítése és az elmarasztalt 
n~agánv.a~onáb?l leendő behajtása iránt szük
sege.s mtezkedeseket a kerületi parancsnokság 
teszl meg. 

A tényleges állományú havidíjasok a hOI1-
vé~ és ;közrendészeti egé:lzségügyi intézetekben 
gr.0g-y- ~,s .~lelmezési költsgek címén jelenleg a 
kovetkezo osszegeket fizetik: 
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A családfő a saját gaz- A csendőrségi javadat-
dasági h ivatalának mazást terhelő ösz-

A tényleg élve· megtérít ~zeg 

zett havi díj • + 
csendőrségi pót- József fhg . József fhg. 

Kórházban Kórházban szanatóri- .zanalöri-
díj umban umban 

P f P I f P f P f 

havi 100 P-ig 1 - ti -=1_ ' ~~ 
50 

havi 200 P ig bD __ 1_ 15 15 1 1 50 1 50 
1- --;;-1- 1- 50 --1-havi 300 P-ig al 1 I~ 50 

-I- 2 ~--1-~~ havi 400 P·ig 10 I : 50 
-o -- l-

havi 500 P·ig .... __ 2_ 60 60 1 50 1 50 -
havi liOO P-ig -al 2 80 3 80 1 50 1 50 

1- -
havi 700 P-ig N 3 1.1 4 10 1 I 50 1 50 

<ll -I - -
havi 800 P-ig 3 30 ~ 30 1 50 1 50 

.0 -- - --- I--
havi 900 P-ig • 3 60 4 60 1 50 l 50 -
havi 1000 P·lg 3 90 4 90 1 50 1 50 

havi 1000 P·n felül 4 50 5 50 1 50 I 1 50 

Összesen térit a bel-
ügyi tárca a honvé-

delmi tárcának 

Józse! fhg . 
Kórházban ózanatóri-

umban 

P T f P f 

2 I 50 3 50 
1--: 

2 I 65 3 65 -1-
: I---! 

4 40 
1-

4 60 
- 1-

4 10 5 10 
- 4- 1 30 5 I~ - - !-
~I 60 

5 60 

4 80 5 

~ 5 10 6 10 

5 40 6 4 

6 - 7 --1 
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A tényleges állományú havidíjasok jogo
sítv,a vannwkazokat a különleges gyógykezelé
s~ket és ambulám; kezelést, amelyek honvéd és 
közrendé",zeti kórházakban r€lldelkezésre álla
na!k Röntgen, quarc, d~athermia, Zander, 
laborat'óriumi vizsgálatok, fogkezelést stb. 
ig'énybe venni, a felmerülő ilynemű ,költségeket 
azonbansaj á tjul~ból tartoznak megtéríteni. 

Jogosítva vannak továbbá saját személyük, 
továbbá azon csaIádtagjailk Iszámára, akik után 
családi pótlélrot ,él vezu ek, razon eisetben, ha a 
gyógykezelés kórházOillI kívm történik, ,a gyógy
szereket a meghatárowtt árrerítés mellett honvéd 
ésl közrendészeti, ilyennek helyben nem létében 
pedig polgári gyógyszertárból beszerezni. Ahol 
honvcéd és közrendészeti gyógyszertár van, a 
gyógyrs:zerrek csak onnlall rSzer,ezhet&k 'he. Pol'gári 
gyógyszertárból is cs,wk azok ra gyógyszerek sze
rezhetők be, amelyelk a katonai gyógyszerár
szabá",ban (H-2ü. jelzetű utasítás) fel vannak 
sUl"olva. 

A beszerzésből felmerülő gyógyszerköltsége
ket az a gazdasági hivatal, amelynek élelmezé
sébe a családfő tartozi,k, minden külön enge
dély nélkül a javadalmazás terhére elszámol
hatja. 

A felmerülő gyógyszerköltségek elszámol
hatása V1égett a vonatkozó vooyre a rendelő orvos 
az igényjogosult nevét, rendfokozatát, csapat
testét, esetleg lakcímét, polgári gyógyszertál'iból 
történő beszerzés esetén még az egyszerű ki",zol
gálásra ,( expedició simplex) vonatkozó utasítást 
is sajátkezűleg feljegyezni tarto7<ik 
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Legénységi állomá n" ú csendöregyének 
iIIetmenJ,ei. 

A m. kir. csendőrség legénységi állományú 
egyéneinek havizsoldját és csendőrségi pót
díját a csatolt "Kimutatás" tartalmazza. 

Kimutatás 

a m. kir. csendőrség legénYiségi állományú egyé
neinek havizsold és csendőrségi pótdíjáról. 

Havi kiszabat 
~ ~ 

havi csend- ~.~ ~ 
'a; zsold Orségl 00 "" '" 

~ pótdiJ Ö '0;; 

ri: -p- I - I-PTI PI.:..f .!..-_~ _ _ I 

Rendfokozat 

1- 165 - 67 50 232 50 
- - - -

Alhadnagy ~. 155 50 67 50 223 -- - - -
3. 145 50 67 óO 213 -- - - -
1. 135 50 38 50 174 -- - - -

Tiszthelyettes 2. 121 - 38 50 159 50 
- - - -

3. 102 -- 43 50 145 50 
- - - -

förzsőrme'sler 
1. 87 50 :,M 50 126 -- - - -
2. '77 50 311 50 116 -- - - -

I 
Őrmester 68 - 33 50 101 50 

- - - - - -, 1. 6, - 20 40 85 40 

I Csendőr - - - - -
80

1

40 

I 
2. 60 20 40 

Próbacsendör 50 20 40 70 ~O I 
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H avizsold. 

A h aviz"old a csendőrlegénység nyugdíjba 
besromítható alapilletménye. 

A h avizsoldra az illető rendfokozatba való 
kinevezés ad igényt, mely alk-alommal az illető 
a legalacsonyabb havizsoldfokozat élvezetébe 
lép. 

A magasabb havizsoldfokozatba való soro
lás időpontját a belügyminisz.ter állapítja meg. 

Egyebekben pedig a havidijra vonatkozó 
határozv·ányok a mérvadók. 

Csendőrségi pótdíj. 

A tényleges scZolgálatot teljesítő legénységi 
állományú c"endőregyének réscZére csendőrségi 
pótdíj illetékes. 

A csendőrségi pótdíjra való igény a havi
~soldra való igénnyel kezdődik, azzal végződik és 
ahhoz hasonlóan veendő fel. 

A Icsemdőrségi pótdíj összege a csemdőrségi 
swlgálati időtől függetlenül mind emkor az élve
zett haviz,soJdhoz és az ebbeTl elért fizetési foko
zathoz igazodik. 

A csendőrségi pótdíj nyugdíjha beszámít
ható illetmény,t képez, de csak a zoknál, akiket: 

a) a szolgálatban valósággal eltöltött negy
ven év u tán, vagy 

b) életük hatvanadik évének betöltése után, 
vagy 

c) mint mindennemű szolgálatra alkalmat
lanokat felülvizsgálat útj án nyugalomba helyez
tek. 

A pótdíj u tán a szn.bályszerű nyugdíjj .Íl:U
lékot le kell vonni. 
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Élelmezési pénzátalány. 

Az élelmezési pénzátalány rend- és fizetési 
fokozatok szerint van megállapítva, jelenleg 
a következő kidzabatban: 

oí 
Havi kiszabllt N 

o .. 
Rendfokozat 

.9 
Buda- Jegyzet 'OO Vidéken .., pesten o; 

N 
P c;:; t P f 

1 45 - 40 --
---I-

Alhadnagy 2 45 - 40 -
:---- -

3 40 - 35 -
:----I-

l 65 - 60 -
1---- -

Tiszthelyettes 2 65 60 -
1---- - :---- -

3 55 - 50 -
- :---- -

l 60 - 55 -
Törzsőrmester 1----~ -

2 55 - 50 -
Őrmester 55 - 50 -

---I-
l 59 60 54 60 

Csendőr ---I-
2 49 60 39 60 

Próbacsendőr 39 60 34 60 

Az élelmezési átalány felszámítására és ki
fizetésére nézve a havizsQldra vonatkozó alap
elvek a lIllértékadók. 

Családi pótlék. 

-\. családi pótlék ugyanazon határozványok 
szerint illetékes, núnt a rango&'Ztályba sorolt 
hav:idíjasok részére (lásd az I. fejezetet). 

) 
I 
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Kiszabata: 

a) alhadnagyok részére havi 13 P 60 fillér, 
évi 163 P 20 fillér; 

b) a többi legénységi állományú csendőr
egyén : részére havi 12 P 40 fillér, évi 148 P 
80 fillér . 

minden egyes igényjogosult családtag után . 
A családi pótlék az alhadnagyok ellátatlan 

gyermekeinél a 20., a többi legénységi állományú 
csendőregyén ellátatlan gyermekeinél pedig azok 
16. életévének betöltéséig illetékes. 

Ha a családi pótlékra igényjogosult gyer
meke még a 20., illetve a 16. életkor betöltése 
után is folytat "kiváló" eredménnyel tanulmányo
kat, a belügyminiszter - az 1912. évi XXXV. 
t.-c. 8. § alapjárl - az ilyen gyermek után is en
gedélyezhet családi pótlékot, illetőleg a már folyó
sított családi pótlékot továbbra is engedélyezheti. 

Ilyen esetben a c.saládi )pótlék csak addig fo
lyósítható, amíg a gyermek tanulmányait befe
jezi és pedig legfe'ljebb addig, amíg 24 éves korát 
betölti. 

A családi pótlék mindig a tanulmányok bete
jeztéig kérelmeoondő. 

Ilyen esetekben a családi pótlékot csaJk aklkor 
lehet engedélyezni, ha a gyermek: 

a) valamely :nyilvános 'Polgári tanintézetnek 
rendes tanu1ója, vagy valamely katonai ta:ninté
zet fizetése s hallgatója; 

b) valamely hazai nyilvános tanintézetbe be
iratkozott magántaDuló; 

e) olyan hazai nyilvános tanfolyamot láto
gat, amely évente egyfolytában legalább 8 hóna
pig tart IS amely művészi pá!lyára vagy kenyér
kereső foglalkozásra készít elő; 

20 
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d) a tanulmányok folytatásának előfeltéte
léül szolgáló gyógyszertári gyakorlatot folytat. 

Az a) pont alatt em1ített esetben az a körül
mény, thogy a gyermek tanulmányait Magyaror
szág határain kívül eső helyen folytatja, a csa
ládi pótlék engedélyezését nem gátolja. 

Orvosdoktorok kö1Jelew kórházi gyakorlata 
tanulmányok folytatásának nem tekin1ihető. 

A tanulmányok kiváló eredménnyel való 
folytatásának azt kell tekinteni, ha az alsó-, 
vagy középfokú iskolát (eIemi Lskolát, polglári 
iskolát, gymnáziwnot stb.) végző gyermek az is
kolai bizonyítványában osztályzatot nyert összes 
tantárgyalrnak legalább }felénél, az illető isko
lára megállapított rendszer szerinti legjobb osz
tályzatot kapta, főiskolát (egy;etemet stb.) végző 
gyermeknél pedig azt, ha a vizsgatárgyakból a 
kellő időben - bármilyen eredJménnyel - collo
quált, illetőleg, ha az illető isloolára nézve ér
vényben álló tanulmányi ~abályzatban előírt 
időkben a kötelező vizsgákat (alapvizsgákat, szi
gorlatokat stb.) bármilyen eredménnyel letette. 

A d) pont alatt eWített eBetben azt a kö
rülményt ke'U 'a családi pótlék felvétele előtt 
február és július hóban hitelt érdemlően beiga
zoini hogy a gyermek a gyógys~ertári gyakorlat 
foly;t'atása alatt kiváló magaviseletct és kiváló 
szorgalmat <tanu.sít. 

Amennyiben a gyermek: az a), b), e) és d) 
pontok alatt említett e.setekJben :egyidejűleg olyan 
ellátás élvezetében áll, amely ellátás a családi 
pótlék beszüntetését vonja !maga után, családi 
pótlékot nem lehet engedélyezni. 

Önként értetődik, hogy ha a gyermek a csa
ládi pótlék engedélyezése után jut ilyen ellátás 
élvezetébe, az engedélyezett családi Ipótléloot sza
bályszerűen be kell szüntet,ni. 
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A /tanulmányait folytató gyermek után a 
családi pótlék engedélyezését még a gyermek 20., 
illetőleg 16. életévének betölté.se előtt ~ell kérel
m~i, mert a családi pótlék legkorábban az en
gedélyeW miniszteri rendelet keltét 'követő hó 
l-től 3I:ezdve jál'. 

Személyi p6tlék. 

Azoknak a csendőr legénységi egyéneknek, 
kiknek az 1930. évi júmus 30-ig fennállott sza
bályok szerint meghatározott családtag után 
ideiglenes pótlékra volt i~ényük és ~z ille!Inény: 
l'endezéssel kapCiSOlatJban kevesebb osszegu hav\ 
összilletményt kaptak volna, mint amennyit 2. 
régi illetmények meUett élveztek, 1930. július 
l-től kez.dve átmenetileg szeméiyi pótlék illetéke". 

A személyi pótlék 'az 1930. évi júliuS' hó else
jei állapot figyelembe vétele mellett ugyanolyan 
összegben lett megállapítva, mint amily,en összeg 
az illető csendőregyén hátrányára a régi és új 
illetmények közötti különbözetként mutatkozott. 

Azoknak akLk személyi pótlék élvezerevel 
egybekötött 'rendfokozatba az ~lletményrendezés, 
vagyis 1930. évi július hó l-je után neveztettek 
ki, személyi pótlék Inem illetékes. 

Szállásilletmény. 

Az összes legénységi á~lományú c:gyén~lmek 
állandó beszállásoláskor mmdenkor es mmde
nütt tisztességes, szolgálati hivatásának meg
felelő teljesen illetményszerű iberendezéssel el
látott' laktanyában, vagy csendőrBégi bérszobá
ban való elhelyrezésre van igényük. 

Természetbeni lakásban el Jlem helyezhető 
nős legénység részére az illetményszerű lakbér
váltságot kell folyósítani. 

20' 
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La'ktanyaszerü, államdó elhelyezésnél ille
tékes: 

a) minden egyes nős altisztnek olyan la
k;>. s, mely legalább egy szobából (4), egy kony
hából (2), egy fáskamrából vagy pincéből (1) 
és egy padlásból (1) összesen 8 egységből áll j 

b) a kerületi törzseknél (osztályoknál, tan
osztálydknál) alkalmazott 2-2 nőtlen alhad
nagynak és tiszthelyettesnek, vagy ha ezek kö
zül csak egy van, illetve másodmagával igény 
jogosult lakótárs hiányában el nem helyezhető, 
egy-egy szoba j 

e) nőtlen örsparancsnokot az örsirodában 
kell elhelyezmri. 

Ha az örsön a nőtlen parancsnokon kívül 
még több nőtlen tiszthelyettes is lenne be
osztva, ezeket - ha a laktanyában külön szoba 
nem áll rendelkezésre - a többi legénységgel 
közösen kell elhelyezni. 

d) törzsőrmestertől lefelé soroló nőtlen le
génységi egyéneknek laktanyaszel'ű közös elhe
lyezésre van igényük. 

A lakbér kiszabatát a mindenkori kormáJ1Y
rendelet állapítja megj jelenlegi ikiszabatát az 
I. részben levő kimutatás tünteti fel. 

Az olyan nős altisztek részére, aJkik a 
családfőn kívül legalább 3 családtaggal bír
nak, vagy legalább 2 gyermekük velük közös 
háztartásban él, a rendszeresített dzállásilletmé
nyen (egy szoba stb.) felül, egy külön szoba 
térítésné1küli használata engedélyezhető abban 
az esetben, ha ilyen természetben rendelkezésre 
áll. 

Laktanyán kívüli elhelyezés esetében e cí
men az illetményszerü lakbéren felül a kincstár 
terhére semmiféle többköltséget nem lehet fel
számítani. 
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Legénységi személyek részére illetékes laká
sok elsősol1ban kincstári vagy a kincstár által 
bérelt épületekben utaltatnak ki. 

Kincstári vagy kincstár által bérelt épüle
tekben elhelyezett nős legénységi egyéneknek a 
laJkás bútorozatlanul bocsáttatik rendelkezésre. 
Ezeknek, valamint a lakbérváltság mellett ön
bérelt lakásban lakó igény jogosultaknak búto r
bér illetékes. 

A bútorbér minden állomáson havi 21 fillér, 
évi 2.52. P. . . 

Egyebekben pedig 'a rangosztálJ"ba sorolt 
havidíjasok lak- '"tb. illetményeit tárgyaló feje
zetben foglaltak a mérvadók. 

Ruházati (tömeg) iZle~mény. 

Minden legénységi egyénnek tényleges 
csendőrségi szolgálati ideje alatt, tömegrend
szer szerinti ruházatra és lábbelire van igénye. 

A ruházati tömegilletmény az egyszer
smindenkorra szóló tömegbetétből és az évente 
járó tömegátalányból á.ll. 

Az első tömegbetét átalányö"szeg, amely az 
öltözeti és Felszerelési Szabályzatban rendsze
resített ruházati cikkék és lá,bbeliek első beszer
zésére szolgál. 

Kiszabatát az anyagok árának és az elké
szíté"i költségel91ek megfelelően időnként a bel
ügyminiszter állapítja meg. 

Az első tömegbetét jelenleg g-yalogosok ré
szére 185.- P, a lovasok részére 220.- P. 

Az első tömegbetétre igénnyel bírnak: 
a) a csendőrséghez felvett ujoncok és pl'óba

csendőrökj 

b) az újból belépett volt csendőrök, 
c) állandó vagy ideiglenes nyugállományba 

helyezett, vagy végkielégítéssel elbocsátott 
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csendőregyének, ha a megejtett újbóli felülvizs
gálat eredménye alapján újra ténylegesíttetnek. 

N em szánútható fel !újból az első tömeo--
betét: b 

a) a Csendől'ségtől "Nyilatkozat" alapján 
önként kilépett, de 30 napOJl belül a testületbe 
újból belépett egyének részére; 

b) a vár;akoz:ási illetményckkcl sZllJbadságol
taknak szolgalattetelre való újbóli alkalmazása
kor_ 

A legénységi ruházat éS lábbeliek karbaTl
tartására és utánpótlásá.ro minden csendőr tö
megátalányt kap_ 

A tömegátalányt időszakonként a belügymi
niszter állapítja meg. 

Tömegátalány fejében rendfokozatra való te
kintet nélkül jelenleg gyalogosoknak és lovasok
nak egyformán havi 7.50 P illetékes. 

A :tömegátalányra való igény, ha a csend
őrséghez való fejvétel a hó első napjával történt, 
ezzel a nappal, a hó közben belépők után pedig 
a következő hónap első napjával kezdődik. 

A tömegátalányra való ~gény aJInak a hó
napnak utolsó napján szűnik meg, melyben az 
illető cSell1dőr legénységi egyén bármely oknál 
fogva a osendőrség áUományából fogyatékba jut. 

Betegség, továbbá illetmények melletti sza
badság, fegy:elmi, vagy vizsgálati fogság, vala
mint a csendőrségben való )meghagyás mellett 
börtön-büntetésre történt elítélés a tömegáta
lányra való igényt nem befolyásolják. 

A tömegátJalányt mindenkor csak egész hó
napra lehet fe1számítani és kifizetni ; azt tpllát a 
hó egyes napjaira felosztani nem szabad. 

A tömegvagyon a csendőrlegénységnek csak 
feltételesen tulajdona. 

Ha egy csendőrneik aJInyi ' tömegkövetelése 
van, hogy az az évi tömegátalány kétszeres ösz-
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szegét meghaladja, aJkkor a többlet az illető ké
relmére és nyugtájára még akkor is kifizet
hető, ha a csendőrségnél 5 évet nem szolgált. 

Tömegtartozás akkor keletkezik, ha a tömeg 
kötelékébe tartozó egyén első tömegbetétjének 
és 'tömeg:átalányának együttes összege kisebb, 
mint a részére kiszolgáltatott tömeg:beli cikkek 
értéke. 

Ha a csendőrségből fogyatékba iVett egyén
neik - tekintet nélkül a fogyaték nemére - tö
megtarto~ása VaJI, e tartozást elsősorban a tőle 
beszedett ruházati és felszerelési ,ókkek becsér
tökéből, azután a magáillvagyonát képező köz
gazdálkodá:li Iköveteléséből kell fedezni. Ha ezek 
a tartozás kiegyenlítésére elegendők nem 'Volná
nak, a tartozás fennmal·adt részét az általános 
tömegből az összesített tömegnek kell meg
téríteni. 

A csendőrségből végkielégíté:l lIl1ellett fogy a
tékoba vett csendőregyének tömegtartozásait, ha 
az előző ibekez.dé:lben megjelölt pénzek1ből teljesen 
kiegyenlíthetők nem lennének, - végkielégíté
sükből kell levonni. E célból a fedezetlenül ma
radt tartozás összege a belügyminisztériumnak 
az illető egyén leszerelése után azonnal bejelen
tendő. ' 

A tömeg terhél'e beszerzett és leszerelés al
kalmával !becslés ,alá vonandó c~kkeket, azok vi
selési időtartamát, továbbá azt, hogy az egyes 
cikkekből hány darabbal kell minden csendőrt le
hetőleg ellátni, a túloldali táblázat mutatja: 
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A legénység részére ruházati cikkeket a 
kiszabott mennyiségen felül csak olyan mérvben 
lehet kiszolg.áltatni, amennyiben azok értéke az 
illető egyén tömegkövetelé~ét még nem haladja. 

Elvül szolgáljon, hogy a csendőr tömegbeli 
igényei annak tömegvagyona korlátai között 
tartassanak, tehát tömegtartozá"okat minden 
körülményele között kerülni kell. 

Szolgálatteljesítés íközbe:n (tűzesetek, árvíz, 
stb.) a csendőr hibáján !kívül elpusztult tömegbeli 
cik'ke'kért a javadalmazáSlból kártérítés jár, me
lyet az illető ltöIl1€ge javára kell bevételezni. 

Ez a Ik!ártérités Monban nem terjed ki az 
elrongált vagy elpusztult cikkek teljes be"zer
zési értékére, hanem anna:k arra a rész össze
gére, amely az illető cikk hátralévő vi.selé~i id~' 
tartamára esik. A hasznavehetetlenne valt to
megbeli cikkek ,a károsultnál meghagyandók. 

Ha a szolgálat közben megrongált vagy e}
pusztult tömegbeli cikk vi"elési időtartama mal'. 
letelt, vagy ha az egész viselési időtartam egy
negyed részénél több nem íhiftnyzik, akkor mind
két esetben a viselési időtartam egy egész Ine
gyedére eső hányadot kell felszámítani úgy, 
hogy minden tönkrement ruhadarab egész kiál 
lítási, illetve be5zerzési költségeinek legalább 
egy negyede megbérü1jön. 

Ha a csend őrnek valamely tömegbeli cikkét 
ellenszegülési csctelc alkalmával rongáljáik meg, 
akkor a kárt elsősorban az ellenszegülő köteles 
megtéríteni. Behajthatatlanság' esetén a kárnak 
a csendőrségi javadalmazá"ból leendő megtérí
tését esetről-esetn~ a belügyminisztertől kell 
kémi. 

Tömegbeli cikke'kne'k szándékosan. gond at
l an s ág-ból , pajkosságból, általában önhibából 
való tönkretétele, vagy önhatalmi elidegenítése, 
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az okozott kár megtéríté"én kívüI fegyelmi. 
vagy büntetőbírósági eljárást is vonhat maga 
után. 

A megrongált ruházati cikkek helyreállítási 
költségeit a vétJkes viseli. 

Ha a cirk'kek helyre nem állíthatók, akkor a 
kár gyanánt úgy a bírói, mint a közigazgatási 
eljárás al®almával az új cikkekél't a teljes ér
téket, a már hasmáltakért pedig azoik előírt 
becsértékét kell fel"zámítani. 

Kilépő újoncokat és próbacsendőröket saját 
polgári ruházatukban kell elbocsátani. Ha 
azonban polgári ruhájuk nem volna, részükre a 
selejt !készletből. a nyári hónapolcban egy-egy 
sapka, zubbony, nadrág, ing, gatya, nyakravaló 
és egy pár lábbeli, a téli hónapokban pedig még 
egy !köpeny is kiadható. 

A csendőr"égnél egyhuzamban öt évet még 
nem szolgált legénységnek leszereléskor a hasz
nálatukban volt készletből egy rendbeli visel
tebb ruházatot, egy sapkát, zubbony t, nadrágot, 
inget, gatyát, nyakravalót s lábbelit, téli idő
ben peclig még egy köpenyt kell kiadni, de 
cSaJk akikor, ha polgári ruházattal nem rendel
keznek. 

Az öt léven túl szolgált, illetőleg felülvizs
gálat alapján eligazítandó csendőröket l.ilépé· 
sük alkalmával 'kérclmükre ruházattal szintén az 
előbbi b€lkezdésben irtak szerint 'kell ellátni. 

Ha valannely ruhadarab a megkíván t minő
ség1ben rendelkeresre nem állana, az ebbeli szii.k
ségletet, a leszerelőnek tömege terhére a bec"ült 
készletből kell kiadni. A leszerelők részére ki
adott ruházatról a hajtéikát és a rendfokozati 
jelvényeket, a sapkáról ipedig a sapkarózsát és 
a topánkákat le kell venni. 
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Mérsékelt árú dohánll. 

A legény;ségi állományú egyének a kincstári 
dohánytőzsdékből havonkint legfeljebb 8 csomag 

egyenként 100 grm. súlyú - mérsékelt árú 
limito pipadohányt igényelhetnek, az 'esetenkint 
megállapított és az illető által fizetendő ár meg
térítése mellett. E mérsékelt árú dohány kizáró
lag la felvevő személyes használatára szolgál. 

Mérsékelt árú dohányt illetményszerüen csak 
az esetben lehet utólag felvenni, ha az készlEit 
hiánya miatt nem volt idejekorán felvehető. 

Nem dohányzók részére dohány t felvenni nem 
szabad. 

A kiszolgáltatott dohány eladása tilos. 

Kórházi (gyógyfürdő-kórházi, szanatóriumi) 
ápolásra, valamint gyógyszerekre való I igény. 

A tényleges legénységi állományú egyének
nek megbetegedésük esetén a honvéd- és közren
dészeti egészségiigyi intézetekbe (honvéd- és köz
rendészeti kórházak, József főherceg szanatórium, 
honvéd- és közrendészeti gyógyfűrdő-kórház) való 
:felvételre van igényük és ezeknek elsősorban való 
igénybevételére kötelezettek. 

Ha azonban honv;éd- és közrendészeti kór
házat bármely okbóL ig;émybe nem vehetnének, 
úgy a polgúri (állami vagy köz-) kórházi ápolá
suk után c.sak annak a költségnek a felszámítá
sára jogosultak, amely költségösszeg nevezettek 
után honvéd- és közrendészeti kfu-ház igénybe
vétele esetén a javadalmazást terhelte volna. 

A c.saládi pótlékban részesülő családtagok 
rnegbetegedésük esetén bármily;en kórházban eJ
helyezhetők, nevezettekrnek azonban polgári kór
házban való ápolásuk után a családfő csak an
nak a költségnek a felszámítására jogosult, 
amely az említett családtagok után honvéd- és 
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közrendészeti kórház igénybevétele esetén a jav:;..
dalmazást terhelte volna. 

. , ~zek ~ ~?ltsé&,ek minde1} előzetes engedély 
klkerese nelkul a Javadalmazas terhére elszámol
hatók. 

Kórházon kívüli gyógykezeltetés esetén első
sorban a csendőrség rendszeresített orvosa veendő 
igénybe. Ahol a csendőrségnek rendszeresített or
vosa rninc.sen, de a honvédségnek határőrségnek 
folyamőrségnek van, ott az, egyéb helyeken pedig 
a csendőrség által felkért polgári orvos szolgála
tát kell igénybe venni. 

Ezen felkért polgári orvos a csendőrnek 01'
vosi megvizsgálását, a legszükségesebb orvosi Sf'

gélynyujtást és a beteg rövid ideig tartó gyógy
kezelését, a részére folyósított orvosi tiszteletdíj 
ellenében díjtalanul köteles végezni. Az esetleg 
használt gy;ógyszerek árának megtérítésén felül 
l;l ?etegJJ.~k ilyen esetben más iköltségtérítésre 
Igenye nmcsen. 

A honvéd- és közrendészeti Ikórházban (Já
zsef főherceg szamatóriumban) gyógykezelt le
génységi egyének a megállapított gyógy- és élel
mezési kóltségeket illetményeikből tartoznak 
megfizetni. 

Gyógy- és élelmezéSi.i költség fejében úgy a 
nős, mint a nőtlen legénységi egyének rendfoko
~tra való tekintet nélkül, az ápolás minden nap
Jara 1 P 50 fillért fizetnek. A nőtlen legénység 
GZeIl felül - tekintet nélkül arra, ihogy a gyógy- ' 
kezelés honvéd- és közrendészeti vagy polgári 
kórházban történt-e -, még napi 50 fillért köte
les a gazdasági hivatalnak befizetni, mely ösz
szeg az illetékes örs közgazdálkodása (közétke
zés) javára esik. 

Laktanyában rövid ideig tartó háziápolásban 
ré~sülő ~őtle~ le~~ységr mivel betegség~ ala~t 
a kozgazdalkodasbol étkeZIk, a rendes napl beté-
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ten felül, ezt a napi 50 filléres hozzájárulást 
nem köteles megfizetni. 

A közbiztonsági szolgálat teljesítése közben, 
vagy a szolgálat !Sajátságos volta folytán, ön
hibájukon kívül, sebesülést vagy súlyos testi sérü
lést szenvedett legénységi egyéneknek honvéd- és 
közrendészeti (állami vagy köz-) kórházban in
gyenes kórházi ápolásra, illetve kórházon kívüli 
ingyenes gyógykezelésre van igény;iik. Ilyen ese
tekben a kórházi ápolás után felmerülő gyógy- és 
élelmezési (ápolási) költségek, kórházon kívüli 
gyógykezeltetés esetén pedig a felmerülő gyógy
kezelési költségek teljes egészükben, valamint az 
esetIeges utazáffi költségek is a javadalmazást 
terhelik. Az ápolás, illetve gyógykezelés alatt 
álló ilyen beteg a javadalmazásnak semmit sem 
térít és ha nőtlen, az illetékes örs közgazdálko
dása (kö'7Jétkezés) javára megállapított napi 50 
fillér hozzájárulást sem fizeti. 

Ha azonban a fenti körülmények között meg
sebesült vagy súlyos testisérülést szenvedett not
len legénységi egy!m a laktanyában marad gyógy
kezelésben, aklkor a közgazdálkodás által neki 
nyujtott élelmezésért a rendes közétkezési napi 
betétet illetményeiböl tartozik megfizetni, melyért 
aZiOnban csak a kÖ'zgazdálkodás által előállítható 
ellátást igényelheti. E7: esetben :a közgazdálkodás 
(közétkezés) javára megálapítot napi 50 fillé
res hozzájárulás szintén elmarad. 

Várakozási illetménnyel szabadságolt csend
őrök, ha bajuk, illetve törődöttségiiik újrubb meg
állapítása végett hivatalból kórházba utaltatna.i<, 
megmaradnak váralkozási illetményük további él
vezetében s részükre erre az időre sem a tény
leges illetményeoket, sem ezek és a várakozási 
illetmény közötti különbözetet felszámítani nem 
lehet. 

Az ilyen egyénelk kórházi gyógy- és élelmc-
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zési költségeit teljes egészÜJkben a csendőrségi 
javadalmazás viseli. 

Ha azonban a Iyárakozási illetJménnyel sza
badságolt legénységi egyén e szabrudsága lejál'ta 
előtt maga kéri újabbi felülvizsgálását, az ehhez 
netalán szükséges megfigyelé:; vagy baj meO'
állapítás céljából kórházban töltött idő alatt f,;}
m,erülő ~?szes. ,grSigy- és éle!mezési költségeket 3 
kerehnezo saJatJabol tartOZIk fizetni. Ebben az 
esetben a javadalmazás terhére fjeIDIIDiféle költ
ség sem lszámítható. 

Ha valamely csendőr legénységi' egyén hon
védbírósági ítélet következtében, vagy fegyelmi 
úton lesz a testületből eltávolítva, de az illetőt a 
csendőr (közhatósági) orvos betegnek találja, 
vagy 'betegsége miatt már kórházban van az 
eltávolítást (teljes leszerelést) ennek da'c!Íra 
fóganatosítani, s amennyiben az illető még nem 
lenne kÓl'házban, betegségének gyógyítása végett 
saját kívámságára a fegközelebbi !honvéd· és köz· 
rendészeti kórházba kell beutalni. 

Az eltávolított egyén ilyen esetben a lesze· 
relés hónapjának végével Werül fogyatékba és 
ténylegességi iIletményei ugyaneze!1 Illappal lesz
nek ,bes:1:ÜII1tetve. ,Ettől a naptól kez,dve kizárólag 
méltányosságból és legfeljebb 6 hónapig csrupán 
a honvéd- és ikö:1:rendészeti kórház'ban felmerlilő 
ápoláSi (gyógy- és élelmezési), valamint la kór
házba törtémt utamásból felmerülő vasúti (gőz
hajó) költség~loot lehet a kincstár terhére fel
számítani'. A 6 hónapi gyógykezelési idő letelte 
után, vagy már előbb is, ha az illetőt a iJ<ól'ház
ból gyó~ltan elbocsátják, az eltávolított egyéll
ne~ .a kimcstárral szemben minden igénye meg
szunik. 

A tényleges legénységi állományú egyének 
jogosítva vannak orvosi rendeletre a, honvéd- és 
közrendészeti kórházakban rend~lkezésl'e álló 
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különleges kezeléseket (Röntgen, qu arc, diather
mia, Zander, laboratóriumi vizsgálatok) akár 
mint ápoltak, akárt mint bejáróbetegek, a hon
véd- és közrendészeti kórházak számára minden
kor megállapított és készpénzben előre befizetett 
térítés ellenében igénybe venni. 

A legénységi állományú egyéneK által a sa
ját személyük után felmerüIt és befizetett ilyen 
külonleges kezelési költségeket - a honvoo- és 
közrendészeti kórház !igazolása alapján - teljes 
összegben a javadalmazás terhére lehet el
számolni. 

Legénységi áUományú egyéneknek család
tagjai után íelmerült Röntgen, quarc és kliather
mia kezelési költségeit a honvoo- és közrendészeti 
kórház igazolása alapján 50%-ban a javadalma
zás terhére lehet elszámolnL 

Polgári kórházakban, vagy magánorvosok
nál eszközölt Röntgen, quarc, diathermia, vagy 
Zander kezeléséből felmerüIt költségeket a java
dalmazás terhére els:alÍmolni nem lehet. 

Legénységi állományú egyénE&nek ÖIlhibá
jukon kívül történt megbetegedésük és kórházba 

• való utazásuk esetén, utazási költségtérítésre -
vasút, gőzhajó, előfogat - igényük van. 

Kórházba való szállítás aI:kalmával a csendőr
legénység saj-át személyére a belügyminiszter 
előzetes engedélyének kikérése nélkül csak a:kkor 
vehet géperejű járművet (mentőautót) igénybe, 
ha a betegnek ~ megengedett szállító eszközökkel 
való azonnali ikórházba szállítása életveszéllyel 
járt vona. 

Ezt a körülményt lés a gépjármű igénybe
vételének sürgős szükségességét a kezelőorvossal 
s az illetékes kórház igazgatóságával hitelt 'ér
demlően igazoltatni kell. 

Minden más esetben a gépjármű (mentő-
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autó) igénybevételéből íelmerült költséget 
az igénybevevő sajátjából tartozik megfizetni. 

Előzetes engedély ,kikérése nélkül igénybe
vett gépjármű után felmerül t iköltség elszámo
lására az engedélyt minden esetben a fentebb 
említett igazolások becsatolása mellett a belügy
miniszter úrtól kell kérni. 

Legénységi állományú egyének családtag
j ainak kórházba való szállítására gépjárművet 

(mentőautót) a kincstár terhére még. sürgős

ség fennforgá'!a esetén sem vehetnek igénybe, s 
ilyen költségek megtérítését kérelmezni nem 
lehet. 

A tényleges állományú legénységi egyének 
és családi pótlékban részesülő családtagjainak 
gyógyszerre ugyanolyan feltételek mellett van 
igényük, ~nt a rangosztályba sorolt havidíja
soknak (lásd az [. részt). 

::::::~ BOROSS JÓZSEF 
egyenrun ilzall intézetében megbízható min6ségü árukat a 
legolcsóbban vásál olja. Qm es nyomlatv6nyok es Irőszerek ls kaphal6k 

B U D APES T, VIII., BAROSS-TÉR 6. SZ. 
Kedvea6 'Izelésl felt é telek. Telefo n : 450- 16. 
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III. 

Szolaálati utazások alkalmával felszámit
ható illetmények. 

Általános hatá1·ozván1jok. 

S-zolgálati utazások csak az eLkerülhetetlenül 
szükséges ese~ben l'E!ndelhető'k: eL 

Az elkerülhetetlenül sziilkséges szolgálati 
utazásol~at, úgY. a réclztvevő egyének száma, 
mint a szolgálati utazások tartama tekintetében 
a lehető legszűkebb keretekre kell szoTítani. 

A szolgálati utazások úgy rendelendölk el, 
hogy egymáshoz közelfekvő helyeiken végrehaj
tandó több, rövidebb tartamú ügyködés lehetőleg 
egy szolgálati utazásclal intéztessék el. 

Ha elkerülhetetlenül szükséges, hogy ugyan
azon ügyben több parancsnokság (hatóság) ki
küldöttei vegyenek részt, ezeknek a számát a le
hető legkevesebbre kell korlátozni és a szolgálati 
utazást úgy kell elrendelni, hogy a-z ügyködés 
egyidőbe:n legyen lebonyolítható. 

A szolg-álati utazások feloszlanak : 
a) ~gY1ködés~ , utaZ!ásokra, melyek szolgálatI 

v~gy ~~va:alos ugyekben az alkalmazás helyén 
klvul tortennek; továbl>1i szemlék céljából vagy 
az ~Jka,~mazás ~elY'éről való ideiglenes elve~ényel. 
~etes kovetke!Zteben egy vagy több helyre tétetnek 
e~ amely~knél, az illető egyén, szolgálati műkö
d~se b~veg€(Ztevel, alkalmazása helyére ismét 
vlsclzater; 

b) helyi ügyJködésre, melyek alatt az 
egy~s csendőregyéneknek a szolgálati helyen de 
a hlVatalos helyiségtől távol teljesített szolg:Üati 
ténykedései értendők. 

N em tartoznak a helyi ügyködés alá azok a 
szolgálati ténykedések, amelyek után vezénylési 
pótdíj Ilzámítható fel. " 
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e) költözködési utazásokra, melyek ' valamely 
új állomáshelyre való átköltöZik ödé s céljából tétet
nek. 

Szolgálati utazásoJmál különösen ügyelni kell 
arra, hogy a szolgálati utazás a lehető leggyor
sabban és az utazás céljának megvalósítása mel
lett a lehető legolcsóbban teljesíttessék. 

RendsZterint a legolcsóbb közlekedési eszközt 
kell használni. Ettől csak abban esetben sza
bad eltérni, ha ezáltal megtakarítás érhető el 
anéLkül, hogy ,a szolgálat hátrányt szenvedne, 
vagy ha a (drágább közlekedési eszköz igénybe
vétele a szolgálatra különös előnnyel jál'. 

A ,drágább közlekedési eszköz (gyorsvonat 
stb.) igénybevételének (szükségességét a szolgá
lati utazá-st relrendelő parancsnok (főnök) az 
utazási számadáson igazolni tartozik. 

Szolgálati utazások alkalmával vasúton az 
alábbi kocsiosztályok viteldíj ai számíthartók fel: 

Belföldön: 

Ill.-V. rangosztályú havidíja/loknak az első, 
a többi rangosztályba sorolt havidíjasoknakaJ má
sodik, egyéb csendőregyéneknek pedig a harmadik 
kocsiosztály viteldíj a. 

Külföldön: 

III. rarngosztályú havidíjasolmak, valamint 
az altábornagyi helyet betöltő táboTnokoknak az 
el'ső, a többi rangosztályba sorolt havidíjasoknak 
a másod~k, egyéb csendőregyéneknek pedig a 
harmadik koc.siosztály: viteldíja. 

Előljáró kíséTetében utazó p3.Jl'ancsőrtiszt 
szolgálati utazása alkalmával vasúton ugyanazo~ 
~ocsiosztály igénybevételére jogosult, mint az elől-
járó. . 

21· 
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Mindama személyek, akiknek a m. kir. állam
vasutaIk vonalain kedvezményes árú vasúti uta
zásra. jogosító arcképes igazolványra igényük van 
- tekintet nélkül arra, hogy az arcképes igazol
ványt kiváltották-e, vagy sem -, a szolgálati uta
zások alkalmával csak azt a vasúti (hajó) menet
árat számíthat ják fel, amelyet az említett igazol
vány alapján fizetniök kell. A kedvezményes árú 
vasúti utazásra. jogosító arcképes igazolvány 
igénybevételéért azonban a m. kir. államvasut3lk 
részére járó térítési díjnak az általuk viselendő 
részét a naptári év folyamán teljesített első szol
gálati utazásról szóló utazási számadásban felszá
míthatják. A kedvezményes árú jegy váltásáTa 
jogosító arcképes igazolvány kiállítási, vagy meg
hosszabbítási (érvényesítési) díját la. kincstár ter
hére nem lehet felszámítani. 

Mindazokban az esetekben, amidőn a szolgá
lati utazások alkalmával 'a. kiküldetés helye csak 

. olyan más közlekedési vállalat járatainak igénybe
vételével érhető el, amely közlekedési vállalat a 
járatainak igénybevételénél utazási kedvezményt 
biztosít a m. kir. államva:sutak vonalain kedvezmé
nyes árú vasúti u1iazásra jogosító arcképes iga
zolvánnyal rendelkezőknek, a közlekedési vállalat 
által nyújtott utazási kedvezmény igénybevételére 
jogosító külön igazolványért (betétlapért) esetleg 
fizetendő kiállítási díjat a naptári év folyamán 
teljesített első ilyen szolgáliMi utazásról szóló uta
zási számadásban fel lehet számítani. 

Ezen rendelkezés csak a tényleges állományú 
csendőregyénekre vonatkozik, azaz a fentiek sze
rint illetékes térítési díjat csak a tényleges szol
gálatbalIl álló csendőregyének után lehet felszá
mítani. 

Családtagok után ezen térítés nem illetékes, 
viszont költözködési utazásoknál a kincstár ter-
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bére továbbított családtagok után a teljes vasúti 
viteldíj számítható fel. 

Nyugállományú (várakozási illetménnyel sza
badságolt) csendőregyéneknek felülvizsgálatra 
való berendelésük alkalmával az őket megillető 
vasúti kocsiosztály után illetékes teljes összegű 
vasúti viteldíj felszámítására van igényük. 

A szolgálatilag ,utazó csendő).·legénység vas
úti. menetdíja jelenleg átalányozás útján nyer el
számolást. Az átalányozás az alább felsorolt vas
úti vonalakra terj ed ki: 

a) a m. kir. államvasutak és a kezelésében 
álló összes vasutak vonalaira, 

b) a Mohács-Pécsi vasút üszög-Villányi 
vonalára, 

e) a Békésföldvár-Békési és 
d) a Bánréve--Ózdi vonaira. 
Nem terjed ki az átalányozás a hazai ma-

gánvasutakra és pedig: 
a) a Budapest H. É. vasutakra, 
b) a Debrecen-Nyírbátori, 
e) a Győr-Sopron-Ebenfurti vasút, 
d) a Mohács-Pécsi vasút előbb meg nem je

lölt vonalrészeire és 
e) a Szeged-Csanádi vasút r. t. vonalaira. 
A vasúti költségek átalányozása a csendőr

legénységnek egyenruhában teljesítendő összes 
szolgálati utazásaira érvényes, beleértve a hiva
talos áthelyezéseket is és ld-zárólag a legénység 
személy,i szállítására vonatkozik. 

A kincstár terhére szállítható (poggyász- és 
átkö1töZ'ködési) ingóságok vasúti szállítási költ
ségét a vasúti pénztárakInak készpéIl2ben kell 
megfizetni. 

Az átalányozás lényege, hogy az átalányorott 
vasutakon a szolgálatilag utazó csendőrlegénység 
menetjegy váltása nélkül utazik. 

! 

I 
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Az átalányozás keretében jegy nélkül való 
vasúti utazásra a szolgálatilag kirendelt csend
őröket rendszerint a .szabályszerűen kiállított. 
iktatószámmal és a kiállító parancsnokság hiva
talos körbélyegzőjével is ellátott Menetlevél jogo
sítja. 

A jegy nélkül való vasúti utazás jogosságá
nak igazolására a menetlevél első lapoldalának a 
bal-felső szélél'e azonban a következő záradékot 
kell rávezetni: "ÉrV'ényes szolgálati utazásTa vas
úti menetjegy nélkül". 

Nagyobb legénységi szállítmányok esetén a 
menetlevelet a szállítmány vezetőjének nevére 
(mindig legénységi egyén) kell kiállítani és a 
vele utazó legénységet szám szelint fel kell tün
tetni. 

J árőrszolgálat teljesítése közben váratlanul 
előálló vasúti utazás szükségessége esetén a járőr 
tagjai menetlevél helyett a "Szolgálati lap" fel
használásával utazha1:mak átalányozottan, azaz 
vasúti menetjegy váltása nélkül. 

A menetlevél (szolgálati lap) az abban meg
nevezett egyenruhás csendőrt (csendőröket) a 
menetlevélen előírt útvonalon és időben a sze
mély-, vegyes, vagy a mótorvonat III. kocsi
osztályában, vagy pedig tehervonaton a kalauz
kocsiban való szolgálati utazáSTa jogosítja. 

Gyorsvonatot (III. lrocsiosztály) csak feltét
lenül sürgős és indokolt esetekben lehet ig~y~e~ 
venni. Ilyen esetekben a menetlevelet a ilnalhtó 
parancsnokság külön "Gyorsvonat használatára 
is érvényes!" záTadékuml köteles ellátni és ezt a 
záradékot a parancsnokság körbélyegzőjének le
nyomatával és a parancsnok aláírásával is meg, 
kell erősíteni. 

"Szolgálati lappal" való utazás !?~llet~ -:
indokolt esetekben - a gyorsvonat kulon erve
nye sí té s nélkül is igénybe vehető. A gyorsvonat 
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használatának feltétlen szüJooégességét azonban 
a járőr bevonulása után a szolgálati lapon, vagy 
a mellé csatolt rövid jelentésen utólag írásban 
igazolni köteles. , 

A :menetlevelet (szolgálati lapot) avasutI 
utazás megíkezdése előtt, a vasúti ~egypénztárak
nál mindenkor le kell bélyegeztetm. 

Ha az utazás megkezdése jegy;kiadásra be 
nem rendezett megállóhelyen tö::tént,. a ~~ne~
leV'elet (szolgálati lapot) :a :menetJe~Y'7-zsgalo k~
~egnek kell átadni, aki azt a fe~~zanohely .n~y~
nek, az utazás hónapjának, n!lPJan,ak. megJelole
sére szolgáló jegyzettel tartoz;k, ellatm. .. , . 

Ha az utazás útmegszakltasokkal tortenlk, 
a menetlevél (szolgálati lap) vasúti, lebélyege~
tetését az utazásnak minden folytatrusa aj>(alma
val meg kell ismételni. 

Nem terjed ki a vasúti költségek átalányo
zása: 

a) a tisztek szolgálati utazásaira, 
b) a tiszti és legénységi családtagoknak a 

kincstár terhére teljesíthető V3lSÚti utazásaira, 
e) az idegen hatóságok külön felhívására, 

ezek érdekében teljesített utazásokra, amelyek
nek költségeit :a felhívást kibo~sátó hat~s~go~ 
(bíróságok, ügyészségek, stb.) utólag megtentem 
tartoznak és 

d) a CS€ndőrség álltal kisért elővezetett és el
fogott egyénelcre, foglyokra, fegyencekre stb:. __ 

Az idegen hatóságok érdekében, azok kulon 
felhívására végzendő szolgálati utazásoknál, a 
felszólított szolgálat foganatosítására kirendelt 
csendőr legénységi egyének a vasúti menetje~y 
árát saját .személyűkre is készpén:Lben fizetIk 
meg. Azonban a kedvezm~yes j~gy v~l~ására 
jogosító vasúti arcképes 19azolv~YI:a 19er;ny~l 
bíró csendőrök minden ilyen szolgalatI utazasnal 
kötelesek ezt a kedvezményt igénybe venni, mert 
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a kincstár terhére csak a kedvezményef' jegyek 
költ."égét s~bad elszámoIni. 

A csendőrség által kísért, e1,ővezetett, elfogott 
egyének, foglyok, fegyencek stb. után a vasúti 
költséget rendes vasúti menetjegy váltása mellett 
minden esetben készpénzben kell megtéríteni. 

önbuzgalomból, azaz sajat kezdeményezésből 
teljesített elővezetések esetén azonban a csend
őrök saját személyükre nézve átalányozottan, te
hát jegy; váltása nélkül uta~ak. 

Menet jegyek váltása esetén a menet j egyek 
árát a menetlevél (szolgálati lap) hátlapján a 
vasúti jegypénztáraknál fel kell jegyeztetni. 

Ha a felszállás jegykiadásra be 'TIem ren
dezett megállóhelyen történik, a menetjegy árát 
a jegyvizsgáló vasúti közegnek (kalauznak) kell 
megfizetni, aki azt a menetlevélen (szolgálati la
pon) szintén elismerni köteles. 

Tehervonaton való utazásnál a jegyvizsgálói 
teendőket a tehervonat vezetője látja el. 

Nem átalányozott vasutakon a vasúti menet
jegyet minden szolgálati utazásoknál meg kell 
váltani és ia mindenkor érvényes díjszabás sze
rinti menetdíjat ikészpénzben kell megfizetni. 

A jegyváltásnál a MA V larcképes igazol vá
nydkat és minden egyéb !hivatalosan biztosított 
kedvezményeket a szolgálatilag utazó csendór
legénység a nem átalányozott vasutakon történő 
utazásoknál is 'köteles igénybe venni. 

A kedvezményes vasúti jegy váltására jogo
sító MA Vareképes igazolványért járó térítési 
díjnak az igényjogosult által fizetendő részössze
gét csendőr legénységi egyéneknek a kincstár ter
hére csak ak'kor lehet els~molni, ha vasúton .-
menetjegy váltása mellett - tett szolgálati uta
zásnál ezt a ikedvezményt a ikincstár javára tény
leg igénybevették. 
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Átalányozott vasúti utazások után a térítést 
díj a kincstár terhére utólag fel nem számítható. 

Atalányozottan tett utazások esetén termé
szetesen a szerkesztendő utazási számadásban 
vasúti viteldíj at nem lehet elszálIDolni. 

Vasúti menet jegyek költségét az utazási 
llzámadásban csak olyan esetekben lehet elszá
molni, amiikor az utazó csendőr legénységi egyé
nek jegy váltására kötelezettek. 

Avasutakon f!talányozottan tett szolgálati 
utazások jogosságának ellenőrizhetése végett az 
átalányozott vasúti IUtazásokhoz felhasznált me
netlevelet (szolgálati lapot) 'az előirt időben az 
illetékes gazdasági hivatalokhoz abban az eset
ben is fel ikell terjeszteni, ha egyébként útikölt
ség (napidíj, vez. pótdíj stb.) nem volt érdembe 
hozható. 

Magántermészetű utazásokra átalányozott 
vasúti utazásra jogosító úti igazolványokat ki
állítani szigorúan tilos. 

A gőzhajón mindazoknak, akiknek a vasúton 
való utazás alkalmával az első, vagy a másodiik 
kocsiosztály utáni viteldíj térítése illetékes, az 
első, a /többieknek a második, Iba pedig ilyen a 
hajón nem volna, a harmadik (fedélzeti) helynek 
megfelelő viteldíj illetéked. 

A családtagoknak a családfővel egyenlő ko-
csiosztály viteldíj a jár. . 

Fogatolt járműveknek utazáshoz szállítási 
esZköz gyanánt kivételesen való használatánál egy 
előfogat 2 rangosztályba sorolt havidíjas, vagy 
ezek családtagjai, illetve i4 legénységi személy, 
vagy ezek családtagja részére illetékes. 

E járművön 2. magán- és szolgálati poggyász 
js továbbítandó. 

Oly esetekben, midőn valamely örs megerő
sítése, vagy bizonyos helyen való összpontosítása 
céljából ugyanazon községből egy és ugyanazon 
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időben több csendőrnek kell elindulni és sürgő~ 
eSf'te}{lben vasút- vagy gŐ2Jhajóközlekedés 
hiányában - előfogatot kell igénybevenni, min
den 5 legénységi lállományú egyén után egy két
lovas előfogat jár. 

Költöz'ködési utazások:nál a rangosztály'ba so
rolt havidíjasok a kincstár költségén való szállí
tás mellett magukkal vihebnek: 

És p e dig II Szolgák. száma 

a XI-V. rang· 
1 

oBztAlyig 
Nőtlen 

rang-
a IV. rang-

2 
osztályba 

osztály tól felfelé 

sorolt 

I havidfjasok. a XI-VIlI. r a ng-
1 

osztályig 
Nős 

a VII. rang-
2 

o!ztálytól felfelé 
II 

ügyködési utazások alkalmával a IV. rang
osztály tól felfelé 100 kg, az V-Xl. rangoslltályú 
havidíjasok pedig 50 kg magánpoggyász vitel
díját számíthat ják Ifel a kincstár terhére: 

Költözködési utazásoIknál a családi pótlék 
élvezetében álló családtagok és a málha (átköl
tözködési ingóságok) szállítási költsége 'a kincs
tár terhére felszámítható. 

Málha (átköltözködési ingóság) fogalma alatt 
általá!Ilosságban csakis laZ egyes rendfokozatokra 
megállapított illetményszerű lakás bebútorozá
sára swlgáló bútorzat és hozzátartozó egyéb ház
tartási, felszerelési és ruházati tárgyak es cikikek 
értendők. 
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A szorosan vett lakáshoz :nem tartozó tár
gyaknak, mint például nagyobb mennyiségű tü
zelőanyagnalk, mezőgazdasági gépek"TIek, felszere
léseknek, állatoknak (sertés, szarvasmarha, !ba
romfi stb.) szállítási költsége a kincstár terhére 
nem számítható fel. 

Szolgálati utazáSdknak és hivatalos tényke
déseknek vasár- és ünnepnapokon való teljesítése 
tekintetében ,csaJk a szolgálati érdekeik mérvadók. 

Ha a szolgálat megengedi, a szolgálati uta
zások akként rendelendők el, hogy ily napok az 
utazás tartamába l11e essenek. A már megkezdett 
utazás megszakítását az ilyen napok nem indo
koljálk. 

Ha az ügyködés tartamára elkerülhetetlenül 
vasárnap, vagy munkaszünetnek nyilvánított ün
nepnap esik és a kiküldött ezeken a napokon szol
gálati ténykedést nem folytathat, a kiküldött :nem 
számíthat fel napidíjat abban az esetben, ha 
állomáshelyére való visszatéréssel és a kiküldetés 
helyére való visszautazással járó költségek keve
sebbet tesznek ki, mint a napidíj. Ebben az eset
ben csaJk utazási költséget lehet felszámítani . 

Ezek a megszorítások a szemleutazásdkra 
nem vonatkoz:nak 

A szemlék meg'tartására és a lS2Jemleutazá
sok alkalmával felszámítható iUletmények ilci'Sza
bására vonatkozólag az 1932. évi 45.550;Eln. 
VI.-c.-1932. számú belügyminiszteri rendeletben 
foglaltak érvényesek. 

Ezen rendelet meghatározza, hogy az egyes 
para!Ilcsnok.ságok: alárendelt alakulataikat évente 
há:nyszor szemléljék meg, és pedig: 

a) a szakaszpara:JlJCsnokok valamennyi alá
rendelt örsüket negyedévenként egyszer; 

b) a számyparancsnokok valamennyi alá
rE'ndelt szakaszparancsnokukat és örsüket évente 
kétszer; 
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ej az osztályparancsno.kok valamennyi alá
rendelt ,szárny-, szakasz- és örsparancsnoksá
gokat ,évente egyszer; 

dJ a kerületi parancsnokhelyettes és beosztott 
törzstiszt a kerület kiitelékébe tartozó vala
mennyi tiszti parancsnokságnak (tanosztály és 
tanalosztályparancsnokságok kivételével) fel ét
felét, szárny,anként 2-2 örsöt és a szemleállo
máson lévő szaili:aszparancsnokságot évente egy
szer (a budapesti kerületnél, ,ahol 2 beosztott 
törzst~szt van, a most említett állomások egyhar
mada osztandó ki); 

ej a kerületi parancsnokok valamennyi alá
rendelt tiszti parancsnokságukat, a .szemleállo
máson lévő szakaszparancsnokságo.kat lés szár
nyaIllként 1-2 örsöt évenként egyszer. 

Az egyes alakulatok megszemlélésére for
dítható idő tartama valamennyi szemlélő részére 
srem:lenapo.kban, illetve sremlefélnapokban van 
megállapítva. 

Szemlenap alatt 24 órát, félnap alatt pedig 
12 órát kell érteni. 

A szemleidő 'kiszabata a következő: 

aj a szakaszparoocsnok számára 1 nap; 
-bJ a szárnyparancsnOik számára 8 fő tény

leges létszámig l7~, 9 főnyi, vagy ennél maga
sabb tényleges létszámnál 2 napi; tényleges lét
szám alatt azt a létszámot kell érteni, melyet a 
szemlélő személyesen szemle alá vont, illetve
amely a sremle tartama alatt bevonult; 

e J az osztályparancsnok számára szárny
parancsnokságonként, illetve 8 fő tényleges lét
számig örs önként 1 nap, 9 főnyi, vagy ennéf 
na.gyobb tényleges létszámig örsönkiént 1 vz nap; 

dJ a kerületi parancsndkhelyettes és !be
osztott törzstiszt Iszámára osztályparancsnoksá
gonMnt 1 nap, szárnyparancsnokságonként és 
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garulasági hivatalonként lh-Vz nap, örsönként 
1 nap; 

ej a kerületi parancsnok számára az idő
kiszabat ugyanaz, mint a beosztott törnstisztek 
számára, azzal a hozzáadással, hogy a kerületi 
parancsnokok az alárendelt ta:nalosztályok meO"-
szemlélésére lr-l napot fordíthatnaili:. <:> 

Az egyes szem!1élők s:l'JeIl1léinek itt megálla
pított időtartamaiban az utazási idő is benne
foglaltatik. A szemlélő tehát állomáshelyéről 
való elindulása és oda történő bevonulása között 
nem vehet több időt igénybe, mint amennyi ré
szére a jelen rendelet értelmében, az általa meg
szemlélt alakulatok után illetékes. Ezért az uta
zási számadásban rrunden állomáshelynél fel 
kell tüntetni, hogy a szemlélő az állomrus<.m 
milyen alakulatokat szemlélt meg. 

A szemlélő csak annyi napidíjat számíthat fel, 
ahány lIlap, illetve félnap számára a megszem
lélt alakulatok után összesen jár, 1 nap után 
egész adag, félnap után 'pedig féladag napi
díjat számítva. 

Szemleállomásokon töltött vasárnapok és 
ünnepnapok után a napidíj szintén felszámít
ható. 

Ha a szemlélőnek egy sremleállomáson több. 
olyan parancsnokságot kell megszem1élni, me
lyek után külön~külön szemleidő jár, a szemle
napok (félnapok) siá,mát össze lehet adni, illetve 
azok összes időtartamát igénybe lehet venni. 

Szemleutazás alkalmával végzett, de a 
szemle szorosan vett fogalmán kívül eső tevé
kenység, pl. céllövészet, járőrellenőrzés, ikiVÍ7Js
gálás, laktlj.nyabiztosítás stb. céiljára igénybevett 
idő a sremleidőbe nem számít bele. Ezeknek a 
ténykedéseknek sem a minimális, 'sem pedig a 
maximális időtartama nincsen ugyan megálla
pítva, önként értetődő azonban, hogy foganato-
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síwoknál az idő~l a leglIlleswebbmenőem taka
rekoskodmi kell. Ezek tartama után a napidíjat 
az érvénybe!l1 levő láltalános rendelkez.ések sze
rint külön fel lehet számítani, az ilyen ténykedé
seket és azok tartamát azonban az utazási szám
adásban az illető állomáshelynél külön fel kel! 
tüntetni. 

A szaikaszparancsnokoo< meg1S"Lemlélésére kü
lön szemleidőt !l1em ~e.het felszámítani. 

A hivatalos kiküldetések alkalmával felmerült 
kiküldetési illetményekről, illetőleg az átköltözkö
Msek alkalmával felmerült átköltözködési illet
ményekről utazási számadást kell 'szerkeszteni. 

Az utazási számadást az utazás befejezte 
után legénységi állományú egyének 8 nap, rang
osztályba sorolt havidíjasok pedig 14 nap alatt 
kötelesek az elszámolásra hivatott gazdasági hi
vataInak benyujtani. 

Elkésve beadott utazási szárrnadások csak a 
m. kir. belügyminiszter engedélye alapján szá
molhatók el. 

A kiküldött csendőr részére az utazás meg
kezdése előtt legfeljebb három nappal az előre
láthatólag felmerülendő kiküldetési illetményeket 
meg nem haladó összegű útielőleg adható. . 

Ha az elrendelt utazás bármily oknál fogva 
elmarad, az esetleg kiszolgáltatott előleg egy ösz
szegbe.J.l haladéktalanul visszatérítendő. 

Az uta~ási szá.madáson mindenkor fel kell 
tüntetni, h8gy vétetett-e fel és mennyi útielőleg 
és mely pénztárból. 

Az utazási számadáshoz a hivatalos kikülde
tésre vonatkozó rendeletet e.redetben vagy hiteles 
másolatban csatolni kell. 

Egy hónapnál hosszabb ideig tartó hivatalos 
kiküldetés esetén minden hónap végével külön 
utazási számadás szerkesztendő. 
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A2 utazási számadásban pontosan fel kell 
tüntetni a vonat vagy hajó elindulásának és meg
érkezésének napját és óráját. Vasúton, hajón tör
tént uta:zások alkalmával 'a. menetlevél az el
induláskor, visszautazásnál szintén, az állomás 
bélyegzöjével ellátandó. 

Ha az utazás tengelyen történt, az utazási 
számadásban fel' kell tüntetni kilométerekben a 
tengelyen megtett út hosszát és meg kell nevezni 
az utazás alkalmával érintett nagyobb közbeeső 
helységeket. 

A kiküld!) parancsnokság parancs!l1oka köte
les a beterj~ztett utazási s7!ámadáson igazolni, 
hogy a kiküldött által eltöltött idő helyesen hasz
náltatott-e fel, hogy az utazás a . parancsnak 
megfelelően teljesíttetett-e és hogy az esetleg 
ha.sznált drágább közlekedési eszköznek az igény
bevétele jogosult volt-e. 

Egy napot meg nem haladó LSwlgálati uta
zások tartama a kirendelő parancsnok (főnök) 
által a kirendelés alkalmával mindenkor előre 
megállapítandó. 

A málha (átköltözködési ingóság) és az eset
leges szolgálati poggyász szállításából felmerült 
kiadáook a forgalmi vállalatok által, a megtör
tént fizetésről kiállított igazolá1Ssal (vasúti szál
lításolknál a szállítási lajstrommal, fuvarlevéllel) , 
nyugtáiássaJ és hasonlókkal igazolandók. A vas
úti, hajó személyviteldíjak és a magánpoggyász 
viteldíja nem igazolandók. Ezen 1S7.emély- és ma
gánpoggyáJSZviteldíjak az utazás idejé!l1 érvény
ben levő vasúti és hajózási díjszabás tételei alap
ján mi.nden OIkmányozás nélkül számolandók el 

Egy időben csak egy fajta utazási illeték 
számítható fel, még pemg mindig a nagyobb ki
méretű (pl. ideiglenesen vezényelt csendőrnek 
arra az időre, amikor vezényeltetési pótdíjat él· 
vez, vezénylési pótdíj.ra igénye nincsen). 
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Utazási költségtérítés. 

Az utazási költségtérítés kisz.abatának meg
állapításánál fontos körülményt jelent az a tény, 
hogy: az utazó csendőrszemély rendszeresített 
összeg illetményeinek élvezetében marad, tehát a 
térítésnél osakis az utazással egybekötött több
költség térítéséről lehet szó. 

A napidíjak <rendeltetése tehát : 
a) a személyek ideiglenes szállásának költ

ségeit (lakás, fűtés, világítás, kiszolgálás, ibér
koosidíj) fedezni, a közbeeső állomásokon és az 
ügyködés helyén, vagy az ágyha:sználati díjat 
fedezni a hajón (vasúton) való utazás alatt; 

b) az élelme7jésbo'1 folyó többköltség fedezése; 
e) az utazók szolgálatával összefüggő egyéb 

személyes kiadásainak fede7jése. 

Ügyködési utazások alkalmával illetékes: 

I. Az útiköltségtérítés, vagyis a vasút, hajó, 
posta, előfogat stb. viteldíj a az utazó saját sze
mélye és az. illetményszern magán poggyász. után. 

II. Napidíj, az. élvezett havidíjhoz (havi-
zsoldhoz) képest a ikövetkező kiszabatban: 

Altábomagy részére napi. 22.- P • 
Tábornok 
Ezredes 
Alezredes 
őrnagy 
Százados 
Főhadnagy 
Hadnagy és 

" 

" 
" 

zászlós " 
Alhadnagy " 
Tiszthelyettes " 
Törzsőrmester " 

" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

20 .~ 
" 18.-
" 16.-
" 14.-
" 12.-
" 11.-
" 

10.-
" 8.-
" 8.- ". 

6.50 
" 

őrmester részére napi 

" 
Csendőr 
Próbacsendőr " ., 

6.- P 
3.50 " 
2.- .. 
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Huszonnégy órát meg nem hal'adó szolgálati 
utazások esetén tekintet nélkül arra, hogya ki
küldetésnek a tartama egy vagy két naptári 
napra terjed, ha az elindulásnál igénybe vett vo
natnak, vagy hajónak rmenetrendszc:rinti indu
lási ideje és a visszautazásnál igénybevett vonat
nak vagy hajónak menetrendszerinti ér1rezési 
ideje között: 

a) hat óránál nem több idő telt el, l1apidíj 
felszámításának egyáltalában nincsen helye; 

b) hat óránál több, de nyolc óránál kevesebb 
idő telt el, a napidíjnak csak egynegy:edét lehet 
felszámítani ; 

e) nyolc óránál több, de tizennyolc órán ál 
kevesebb idő telt el, a napidíjnak csak a felét 
lehet felszámítani ; 

d), tizennyolc órinál több, de !huszonnégy 
óránál kevesebb idő telt el, a teljes összegü, 
vagyis egy egész napidíjat lehet tl:elszámí~ani. 

Több naptári napra terjedő ügyködési utazás 
esetén id a fenti b) és e) alpontokban foglalta· 
kat kell alkalmazni abban az esetben, ha a iki
;küldött naponként :állomáshelyére visszatérhet és 
ha az egyszeri oda- és visszautazással járó uta
zási költség keveS€bb, mint az egy napra ~SŐ 
napidíj nak a fele. 

Erre nézve la kirendelési parancsban kell 
utasítást adni, mely azonban csak abban az eset
ben adható, ha az állomáshelyre való visszatéi-és
nél igénybe veendő vonatnak. vagy hajónak me
netrendszerinti érkezési ideje éd akiküldetési 
helyre való vissz.autazásnál igénybe veendő vonat
nak vagy hajónak menetrendszerinti indulási 
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ideje iközötti időtartam a 12 órát meghaladja. 
Abban az esetben tehát, ha a kiküldött laz állo
máshelyére naponiként visszatérve, ott csak 12 
órán ál rövidebb [dőt tölthetne, a naponkénti visz
szatérésre nem kötelezhető. 

III. Esetenkint felszámítható: 

a) a 10 kg·on felüli súlyú szolgálati 
poggyáSZíI1ak a !közlekedési vállalatokhoz (eszkö
zökhöz), ,azoktól és azok !között való átszállítá
sából származó kiadások :fedezésére 30 kg-ig 2.72 
pengő, 3>0 :kg-on felüli súlyú szolgálati poggyásrz
nál 5.44 pengő; 

b) a 10 ikg-on felüli súlyú szolgálati poggyász 
szállítási díja. 

Olyan szolgálati utazásO'k esetében, amikor 
az utazás tartamánál fogva napidíj nem számít
ható fel, de viszont a kirendelt csendőr:neik a ren
des állomásáról való távolléte (vezénylése) A8 
óránál tovább tart, a kirendeit csendőr magán
poggyászámak a vasúti (hajó) állomásra és állo· 
másról történt szállításából [elmerült költségei
nek fedezésére, tekintet ll1élkül a magánpoggyász 
súly,ára, 2.72 pengő szállítási díj felszámítható. 

Költözködési utazásoknál illetékes: 

I. az útiköltségtérítés, vagyis a vasút, hajó, 
posta, kivételesen előfogat viteldíj a úgy az át
helyezett saját személye, la családi pótlék élv"eze
tében álló családtagok és a megengedett számú 
szolga (háztartási alkalmazott) után. 

II. S zállítási díj címén a málhá naJk (átköltöz
ködési ingóságnak) vasúton, hajón vagy t enge
lyen való szállításából, továbbá bútorszállító
kocsi használata esetén az üres bútorszállító
kocsinak a szállítóhoz való visszaszríllításábóI 
eredő tényleg fizetett ö~szcg. 
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III. Átköltözködési átalány. Az átköltözkö
d ési á talány kiszaJbata : 

Kiszah at 

Az családi I 1 vegy 2 I 3 vagy több pótlék ban 
igényjogosult nem családi pótlék élvezetében 
megnevezése részesülő álló 

csendörségi személyek réSzére, pengő 

Altábornagy 1000 1100 
300 I 

Tábornok 850 1900 

Ezredes 220 700 850 
-----

Alezredes 170 600 700 

Örnagy 145 500 580 

Százarlos 130 400 480 

Főhadnagy 100 300 350 

Hadnagy 
250 300 

I 70 
Zászlós 

Alhadnagy 150 200 

Tiszthelyettes 120 160 
----------

Törzsőrmester -
100 120 

Örmester 

Csendőr 50 70 

Abban az esetbell1, ha egy éven !belül köl
tözködési iköltségmegtérítés újból illeté'kiessé 
válik, a költöziködési átalány csak aJbban az eset
ben fizethető ki, ha e:zJen aLkalommal az igény
jogosult az átköltö7.lködést tényleg végrehajtj a, 
vagyis átköltöziködési ingóságait akár az utolsó, 
akár pedig valamely előző állomáshelyéröl az új 
álloonáshelyére szállítja. 

22' 
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Az ,átköltö~ödési áta1lány felszámításának 
alapját ilyen esetben a vonatkozó utazási s?ám
adáshoz az igényjogosult által csatolandó és a 
kiöltözködés végrehajtására vonatkozó nyilatko
zat és az átköltözködési ingóságok ISzá1lításából 
felmerülő költségekre vonatkozó iuvarlevél stb. 
képezik. 

Nőtlen legénységnc:k költözködési utazása 
(áthelyezése, tartó,;; vezénylése), fel vagy leszere
lése alkalmával az útiköltségtéríté,;;t, vasúton, 
vagy gőzhajón a kincstár ,terhére legfeljebb 50 kg 
kézipoggyász után tényleg fizetett kézipoggyász 
viteldíj at és ezen kézipoggyásznak a vasúti, vagy 
gőzhajóállomáshoz, valamint az. onnan való l'zál
Iításáért 10 !kilogrammonkint 30 pengő fillért 
jogosult a kincstár terhére elszámolni. 

Az 50 kilogrammot netalán meghaladó súly 
után eső viteldíj összegét a kincstár terhére el
számolni Illem lehet. 

A Kormányzó Úr Ö Főméltóságána:k 
Gödöllőn, vagy Kenderesen való tartózkodásával 
kapcsolatosan az év bármely szakában Gödöllőre, 
Kenderesre és a környékbeli örsökre legalább 
7 napon át, vagy azon túl, továbbá a fürdöévad 
tartama ,alatt a balatonmenti örsök megerősíté
sére és a fürdőkülönítményekre legalább 3 'hó
napig ideiglenesen vezényelt csendőrlegénység 
után a fenti poggyászviteldíjat és poggyász
szállítási díjat a javadalmazás terhére szintén el 
lehet ·számolni. 

Amikor a málha (átköltözködési ingóságok) 
szállítására a kincstár terhére előfogat illetékes, 
az előfogatért fizetett összegből, az átköltözködési 
utazás kiinduló és végpont j ától számítva 5-5 
km. távolságra eső összeg, az átköltözködési 
átalányból fizetendő az áthelyezett által és csak 
a többlet 'lzámolható el a javadalmazás terhére. 
Pl. ha a kiindulás és végpont közötti távolság 40 
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km. és ezen távolságra a málha (átköltözködési 
ingóság) előfogaton való szállítása 64 peng?be 
kerül, ahhoz a költségből 1 ikm-re 1.60 P Jut, 
tehát az átköltözködé;si átalányból tízszer 1.60, 
összesen 16 P fizetendő az áthelyezet által és 
csak a többlet, vagyis 48 P .számolandó el a java
dalmazás terhére. 

Atköltözködések alkalmával a málhának (át
költözködési ingóságnak) géperejű járművön tör
ténő szálIítá>sa esetén a szállímsi díj címén fel
merült költségek kizárólag csak a tényleg szállí
tott 'ingóságok súlyának (géperejű jármű ön
súlya nélkül) megfelelő költözködési ingóság te
herárudíjszabás szerinti vasúti szállítási költsé· 
gei !keretében számíthatók fel. Ha a szállított in
góság súly,a hitelesen m~~llapí,tva ~e~ ,l~~? 
a kincstár terhére felszamItható szallitasI dlJ 
rangosztályba sorolt havidíjas0kn:ál" a lD.O,OO ,kg., 
a rangos'Ztál'Yba nem sorolt hav,~dl.~a~~::l ,es ,a 
havizsoldosoJrnál az 5.000 kg. koltözkode$l mgo
ság teherárudíjszabás szerinti szállítáSI költsé
geit nem ha!a~h,atja !ll~g. "" ., " 

Teherszalhtasra 19enybevett gepereJu Jallnu 
használata esetén a felmerült költségekről az uta
zás:i számadáshoz a fuvarozó által kiállított és az 
árjutányosság tekintetében helyhatóságilag iga
zolt nyugta továbbá esetleg a 'dúlyt igazoló hiva
talos mérlegelési bárca osatolandó (feltüntetve a 
géperejű jármű önsúlyát is). 

A málhának (átköltözködési ingóságnak) 
géperejű járművön történő szállítása esetén a 
szállítási díj címén a fentiek szerint felszámít
ható összegből az átköltözködési utazás, kiin?uló 
és végpont jától számítva az 5-5 km. tavolsagra 
eső arányos összeget a kincstár javára nem kell 
levonásba hozni. 

Il'Yen esetekben az üres bútorszállító kocsi. 
nak a szállítóhoz való visszaszállításából fel· 
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merülő költségek címén felszámításoknak helye 
nincsen_ 

Fenti rendellre2ésekkel kapcsolatosan a vas
úti szállítási díjtételeket tartalmazó Kimutatás 
ll1ellékelve_ 

. . !övőben a költözködési ingóságoknak gép
ereJu járműven történő száltlításához a teheráru
díjszabás szerinti va.súti szállítási költségek meg
állapítására, igazolására a gazdasági hivatalok 
hJvatottak. Ilyen igazolásoknak közvetlenül a m. 
kir. államvasutak ücletvezetőségeitől' való be
szerzését úgy, a gazdasági hivatalok, mint az 
eg-yes cse.ndőregyének részéről mell őzni kell. 

Kimutatás 
átköltözködési ingóságnak vasúti szállítási költ
ségeiről a Máv. és az általa kezelt helyiérdekű 

vasutak vonalain. 

Km. 

1-5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

~g;:::;, Kocsi-
... :7i E' rakományú 
~--d tenerárú 

.g.; OD 5.000 10.000 fil]! 9 ' I 

....:.;"'" kg. kg. Km. 

szállítása esetén 
100 kg.-onként 

fillérben 

47 31 24 14 
49 32 26 15 
51 33 27 16 
53 34. 28 17 
56 37 29 18 
58 38 30 19 
60 40 32 20 
62 42 33 21 
64 43 34 22 

.cg=- Kocsi-
cl;) o :::s rakománvú 
~!!: -.; teberárú 

~=§ 
",-ol. I ~:; OD 5,000 10.000 
... .:.;... kg. kg. 

szállítása esetén 
100 kg.-onként 

fill érben 

67 44 36 
69 46 37 
71 48 38 
73 49 39 
76 50 40 
78 51 41 
80 53 42 
82 54 43 
84 56 44 

Km. 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 ' 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

Kocsi
rakományú 

teherárú 

5.000110 OOO 
kg. kg . 

szállIIása esetén 
100 kg.-onként 

fillérben 

87 57 46 
89 59 47 
91 60 48 
93 61 49 
96 62 50 
98 64 51 

100 67 53 
102 68 54 
104 70 56 
107 71 57 
109 72 58 
111 73 59 
113 76 60 
115 77 61 
118 78 62 
120 79 63 
122 81 64 
124 82 66 
127 83 67 
129 84 68 
131 87 69 
133 88 70 
135 90 72 
138 92 73 
140 93 74 
142 94 · 76 
144 96 77 
147 98 78 

Km. 

51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 

M3 

.0:5..-.. Kncsi-
j:! ~"3 rakományú 
ej e o; teherátú 

.g ~.:. 5.000 10.00Q ~d§ I 
F-':';"'" kg. kg 

szállítása eselén 
100 kg -onként 

fillél ben 

149 99 79 
151 100 80 
153 101 81 
155 103 82 
1-58 104 83 
160 106 84 
162 107 86 
164 109 87 
167 110 88 
170 111 89 
172 114 91 
174 115 92 
175 117 93 
178 118 94 
181 120 9,6 
183 121 97 
185 122 98 
187 123 99 
190 125 100 
192 127 101 
194 128 102 
197 129 103 
199 131 104 
201 132 lOS 
203 133 107 
205 134 108 
208 137 109 
210 138 110 

I 

I 

; 

i 

i 
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.og= Kocsi· 
~~§' 

Kocsi-
",0= rakományfi rakomány(} ... - te DPrárfi ;;eca teherárfi co~" 

~d§ ~~§ 
0)"" , 

5.000/10.000 ~~ I . 5.000 /10.00( Km. ..cl~ bO Km. ~-d~ kg. kg. ~~: kg. kg. 

szállítása esetén szállítása esetén 
100 kg.·onként 100 kg .. onként 

fillérben fillérben 

79 212 140 112 161-170 380 234 188 
80 214 142 113 171-180 390 244 195 
81 217 143 114 181-190 417 255 204 
82 219 144 115 191-200 436 265 212 
83 221 145 117 201-210 455 275 220 
84 223 148 118 211-220 473 284 22~ 
85 225 149 119 221-230 492 294 235 
86 228 150 120 /231---;-240 511 304 24:: 
87 229 131 121 241-250 530 314 251 
88 232 153 122 251-260 548 325 260 
89 234 154 123 2~1-270 566 334 268 
90 236 155 124 271-280 585 344 275 
91 239 157 125 281.-290 604 354 283 
92 241 159 121 291-300 623 364 291 
93 243 160 128 301-310 639 372 298

1 94 245 161 129 311-320 654 377 302 
95 248 164 131 321-330 668 383 306 
96 250 165 132 331-340 · 683 390 312 
97 252 167 133 341-350 698 395 315 
98 254 168 134 351-360 713 401 321 
99 256 170 135 361-370 727 409 326 

100 259 171 137 371-380 742 414 331 
101-110 269 175 140 381-390 757 420 335 
111~120 286 187 149 391-400 772 426 341 
121-130 305 195 157 401-410 786 432 345 
131-140 324 205 164 411~20 800 437 350 
141-150 343 215 172 421-430 815 443 354 
151-160 362 225 180 431-440 830 450 360 
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~~:a 
t{ocsi· ,0 Kocsi · 

rakomány ú .o0~ rakomanyú f~2 ~~:d teherárfi '" co teherárfi 
"'-c ~=§ -';0 

5.000 /10.000 
0)-0> 

5.000 /10.000 Km. 
~~ '. 

Km, ~~~ a.>'= ...... 
kg. kg. kg. kg. 8~~ .... ... 

sz»llItása esetén szallítása eselén 
100 ki(.·ooként 1~0 kg.·onként 

filIéiben fllJéroen 

441-450 845 455 364 601-610 1080 551 441 
451-460 859 461 369 611-620 1095 556 445 
461-470 874 467 374 621-630 1109 564 ·151 
471-480 889 473 379 631-640 1123 569 455 
481-400 904 478 383 641-650 1139 575 460 
491-500 918 486 389 651-660 1153 581 464 
501-510 932 492 393 661-670 1168 587 470 
511-520 948 497 397 671-680 1182 593 474 
521-530 962 504 403 681-690 1197 598 478 
531-540 977 .510 407 691-700 1212 605 484 
541-550 991 515 412 701-710 1227 611 488 
551-560 1006 521 416 711-720 1241 616 493 
361-.570 1021 527 422 721-730 1255 623 498 
571-580 1036 533 426 73-1-740 1271 628 503 
581-590 1050 53S 431 741-750 1285 634 507 
591-600 1065 545 436 

Az átköltözködési átalány rendeltetése: 
a málha (átköltözködési ill1góság) vasút- vagy 

hajóállomásra való ki- es befuvarozása és át
raJmsa, a felmerülő helyi bérkocsidíjak; 

a közbeeső állomásokon az ideiglenes, ~t
vonuló szállás (hajón az ágyhasználati díj) költ
ségei; az élelmezésből folyó többköltség és egyéb 
személyes kiadások; 

a málha (átköltöz.ködési ingóság) szállítása' 
ból felmerülő többköltség (bútorszállítókocsilk 



stb. igénybevétele esetén csomagolás és a bútor
smillítókocsi használati, illetve kölcsön díj a) , 
biztosítási díjak és a bútol'zatban előforduló ká
rok stb. fedezése. 

Az átköltözködési költségekről utazási szám
adás mindenkor szerkesztendő. 

Ha ,az áthelyezett nagy málháját (átköltöz
ködési ingóságát) bármilyen oknál fogva nem 
szállítja át, akkor az. utazási számadásba csakis 
az útiköltségtérítés és a'Z átköltözködési átalány 
számí tha tó fel. 

Helyi átköltözködéseknél a;z átköltözködéssel 
járó költségek fedezésére a felsorolt átköltözkö
dési átalány fél ősswge dlletéikes, kivéve, ha az 
átköltözködés ugyanazon laktanya területén fekvő 
egyik épületből a másiIkba, vagy ugyana.zon épü
letben egyik emeletről a másikra, vagy ugyanaWIll 
épület ugyanazon emeletén, földszint jén levő 
egyik lakásból a , másikba történik az átköltözkö
dé.<:;, mikor is a szabályszerű átkö,ltözködési áta
lány egynegyede illetékes átköltözkö<iétli költség 
gyanánt. 

Külföldi utazások. 

A külföldre s'Zóló hivatalos kiküldetéselmél: 
a) minden egyes esetben a mini3ztertanács 

hozzáj árulásá t kell kieszközölni ; 
b) ugyanebben az ügyben !IJkár egy, ajkár 

több központi vagy; egyéb hatóság (parancsnok
ság) részérőll csak az esetben lehet egynél több 
személyt kiküldeni, ha azt a kiküldetés fontos
sága feltétlenül megkívánja; 

e) kül.í'öldre csak oly sU!mélyek küldhetők ki, 
a,kik kellő nyelvismerettel rendelkeznek, illetőleg 
a kiküldetés céljának eléréséhez szükséges nyel
vet bírják. A külföldi szolgálati utazások alkal
mával felISzámítható illetményeket 'az utazást el
rendelő rendelettel esetről-esetre közlik. 
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Helyi ügyködések alkalmával járó illetmények. 

Helyi ügyködések alatt az egyes csendőr
személyeknek 'a szolgálati hely 15 km-nyi körle
tén belül, de a hivatalos helyiségtől (ideiglenes 
szállástól) távol teljesített szolgálati (hivatalos) 
t énykedések értendők. 

N em tartoznak a helyi ügyködés fogalma alá 
azok a szolgálati ténykedé.<:;ek, melyek után ve
zénylési pótdíj számítható fel. 

Helyi ügyködések alkaLmával napicdíj (há
nyad) nem számítható fel. 

Az esetleg engedéiye~tt helyi fuvar- (ügy
ködési) átalányok helyett csupán a legolcsóbb 
közlekedési esZ/köz (villamos) viteldíjtérítése szá
mítható fel. Budapest székesfőváros területén 
teljesített sürgős kirendelések alkalmával, ha a 
távolság a kiindulási helytől a kirendelési helyig 
a legrövidebb úton szánútva 2 kilométert meg
halad, 48 fillér viteldíj számítható fel. A Vár
ban elhelyezett minisztériumok, parancsnoksá
gok és hivatalok egyikében teljesített sürgős 
helyi ügyködések alkalmával 64 fillér viteldíj 
számítható fel. 

Budapesten nyomo.z.á.si ügyekben ügy!k,ödő és . 
a csem.dő,rség összekötő tisztjéruél megjelenésre 
kJÖtelezett csendőrjárőrök s2lelllélyenként 2-2, a 
mindenkori átszálló villamosvasúti jegy árának 
megfelelő, valamint esetenként azügykö<iésekkel 
kapcsola1Jban valóban s7;ükség1s~erűen még fel
merülő villamosvasúti költségeiket felszámít-
hatják. . 

A villamosvasúti költségek felszámításának 
szükségességét, illetve jogosságát a vOlnatkozó 
utazási okmámyon (menetlevél, szolgálati lap) a 
csendőrség összekötő tisztje záradékilag igazolni 
tartozik. 
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Vezényeltetések alkalmával já7'6 ille tménye k. 

Minden ve'Zénylés vagy szolgálattételre való 
beoS'Ztás 

a) vagy ideiglenes, 
b) vagy tartós. 
Ideiglenes vezényeltetéseknél, legyenek azok 

akár tiszti, vagy legénységiek, a vezényeltek kö
zül a nősöknek a mindenkor megállapított napi
díj felére, a nőtleneknek pedig a napidíj egylle
gyedére van igényük. 

Ideiglenes vezényeltetéseknél, a vezényeltetési 
pótdíj élvezete legfeljebb három hÓ!napig terjed
het. Hároon hónap<)Jl túl terjedő vezényeltetés 
minden körülmények között tartósnak minősí
tendő. 

Indokolt szükség esetén, ha az ideiglenes ve
zényeltetés szükJSégessége a három hónapot mégis 
meJ!:haladná, a nősök részére a pótdíj további en
ged'élyezése végett a m. kir. belügyminiszterhez 
felterjesztés tehető. A'Z így folytatólag élvezen~ő 
pótdíj semmi ikörülmények; között sem haladhatJa 
meg az addig élvezett pótdíj fele összegét. 

A tartós vezényeltetés illeteK 'lzempontjából 
az áthelyezéssel egyenlő . 

Vezénylési p6tdíj. 

Ve'Zénylési pótdíj minden olyan külszolgá!at 
után jár, melyet a legénységi állományú csendor
egyén 12 órán túl terjed&leg állomáshelyétől tá
vol teljesít. 

Kiszabata minden befejezett 12 óra után: 

Alhadnagy és tiszthelyettes részére 1.40 P 
Törzsőrmester és őrmester részére . 1.20" 
CSimdőr részére . 1.-" 
Próbacsendőr részére . - .70 " 
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Külszolgálat alatt értendő: 
a) mindennemű - smlgálati llappal vezényelt 

- járőrszolgálat; 

b) céllövészetre való összpontosítás; 
e) a közrend és közbiztonság helyreállítása . 

céljából, vagy egyéb okokból való összpontosítá·· 
sok - az összpontosítás tartamára; 

d) sza.kaszparancsnokok rendes és meglep ő 
szemleutazásai; 

e) szakaszparancsnokok mindaZIOn szolgálat! 
utazásai, melyek saját szaka,szuk területén a köz
biztonsági szolgálat (irdekében tétetnek (járőr
ellenőrzés; nyomozás, őrjáratok portY"ázása stb.). 

Ha a <szakaszparancsnok saját szakaszán kí
vül egy másik szakasz ideiglenes vezetésével is 
megbízatik ezen ideiglenes szakaszának terül etén 
a közbizto~sági szolgálat érdekében teljesített 
szolgálati utazásai illetmények szempontjából úgy 
bírálandók el, mintha saját szakasza területén 
ügyJ{ödne. 

Ezen szolgálatok után a vezénylési pótdíj az 
állomástól való elindulás időpontjától a bevonu
lás időpontjáig minden teljes 12 óra után ille
tékes. 

A vezénylési pótdíj rendikívül zavarok miatti 
összpontosítások, árvizeik, járványok alkalmával 
történő kivezénylések idejére a belügyminiszter 
által 50 % -kal felemelhető. 

Kis ére ti díjak. 

Futárok, utasok, postakocsi!{ és kincstári 
pénzszállítmállydk a csendőrség által lkísérendök, 
ha a csendőrség erre felszólíttatiik. 

Ezek kíséretéért a fedezetet igénybevevők ré
széről kilométerenkint minden egyes csendőr ré
szér~ 27 fillér kiséreti díj fizetendő. 
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Ezen kíséreti díjak esetről-esetre közvetle
nül a csendőrt kivezénylő örsparancsnok nyugtá
jára fizetendök ki, mely összeg a kíséretet telje
sítő csendőrneik kézbesítendő. 

Éjnek idején történendő kiséreoort szintén 
ezen díjak járnak és a fentieknél nagyobb összeg 
nem !követelhető. 

A visszautazásnál kíséreti díj fizetésének 
helye :nincsen, kivéve, ha a visszajövetelkor is 
kíséret eszközöltetik, mely esetben ugyanazon díj 
fizetendő, mint amilyen összeg az odamenetkor 
fizettetett. 

Ha a !kíséretre két vagy több csendőr vezé
nyeltetett, akkor azok részére a visszatérés , fel
téve, hogy ez nincs kísérettel összekötve, ahol le
hetséges, más úton, a rendes járőrszolgálat telje
sítése mellett iTandó elő. 

Ha ily kíséret azonban csak egy csendőrből 
állott, akkor: ennek a legrövidebb úton kell örsére 
visszatérni. 

IV. 

Átalányllletm6nyek. 

Atalányilletmények lal att az időszakonként 
kiutalt olyan pénzl"Jret értjük, mely~k meghatá
rozott kiadások rendszeres és kizál'ólagos fedezé
sére vannak rendelve anélkül, hogy azokról idő
szaki elszámolás beterjeszoose követeltetnék. 

A csendörségnél jelenleg a következő átalá
nyok folyósíttatnak: 

Irodai, írószer és , Í1'odavilágítási átalányok. 

Az irodai, írószer és irodavilágítási áJ;alá
nyok kiszabata a következő: 

Nevezetesen 

A kerületi segéd tiszti iroda szá-
mára: 

800 főig terjedő állomány után 
Minden további 50 fő után, 

vagy 50 főt meg nem haladó 
állomány többlet után 

Kőnyomdai kö!tségekre a kerü' 
leti segé_dtiszt részére: 

100 örsböl álló kerületi pa-
rancsnokságnál 

Minden további örs és különít-
mény után 

Minden egyes osztályparancs-
nokság után 

A kerületi parancsnok ügyésze 
számára 

A kerületi parancsnok egészség-
ügyi élőadója számára . . . 

A törzsgazdasági . hivatal szá-
mára: . 

800 főig terjedő állomány után 
Minden további 50 fő után. VIl2'Y 

50 főt meg nem haladó áll 0-
mánytöbblet után . . 

A központi 
számára 

gazdasági hivatal 

A felszerelési anYl>graktár szá-
mára 
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Alap II Pót 

havi illetmény 

p ! P f 

I 

ao - - -

- - - 40 

20 l- - -

- - -

1= - - 1 

20 - - -

1 - - -

30 - - -

- - - 40 

-

18 - - -

18 - II - -
-'--1_1'--
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N, e v e z e t e s e n 

Az osztályparancsnokság szá
mára : 

200 főig terjedő állománnyal 
bíró osztályparancsnokságnál . 

300 tőig terjedő állománnyal bíró 
osztályparancsnokságnál • . . 

Minden további 50 fő után, vagy 
50 főt meg nem hala dó állo
mánytöbblet után ..... 

Ezenfelül minden alárendelt örs 

Alap I Pót 

p 

14 

17 

havi illetmény 

f II p l f 

- - 40 

és különítmény után - - - 40 
-------- f---I--I--- -

Az osztály gazdasági hivatal 
számára: 

200 főig terjedő állománnyal bíró 
osztály gazdasági bivatalnál 

300 főig terjedő állománnyal bíró 
osztály gazdasági hivatal nál 

Minden további 50 fő után, vagy 
50 fót meg nem haladó állo
mánytöbblbt után • • . . . . 

Ezenfelül minden alárendelt örs 
és különítmény után 

14 

17 

40 

40 
I---------------If---I-- I--- -

A nyomozó osztály parancsDok-

1 __ S_á_g_ 8_Z_á_m_á_r_a ________ ~~r_1-8-1--5-0 ~I~ 
A rendórségi ö83zekötótiszt ré- I 

szére 8 70 - -
1--------------1 e----I----j i--- -

A motortiszt részére 

A gyalog- és lovas tanosztály 
parancsnokságok számára az 
osztály parallcsnckság számára 

2 

megállapított átalány fele . . f---
A lovas tanalosztály számára f-

I 

_8_1_6_0-j~ -- I 

Nevezetesen 

A gyalog tanalosztály számára: II 
A tanalosztály parancsonkság II 

céljára _......... 
Három bónapig terjedó tanto

lyamnál minden altiszt után 
egyszer s mindenkorra 

Minden újonc után e&"yszer 8 
mindenkorra 

Hat hónapig terjedő tanfolyam
nál minden altiszt után egy
szer és mindenkorra . . . . 

Minden újonc után egyszer s 
mindenkorra 

Hat hónapnál 
tanfolyamnál 
után egyszer 

Minden újonc 
mindenkorra 

tovább terjedő 
minden altiszt 

s mindenkorra . 
után egyszer s 
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Alap II Pót 

bavi !Ilelmény 

p I f II p I f 

4 

50 

40 

40 

4 50 

40 
1----------------11---1- I--- -

1 

S~~rnyparancsnokság számára 5 
orslg ..... . 

Minden további örs után 
4 

1 ______________ '--_I--I--- -

Szakaszparancsnok számára: 
Minden alárendIlIt örs és külö 

nítmény után (kivéve a helyi 
ör!!öt) -- 23 

________ II~I- I--- -

Orsirodák számára: 
Az o8ztály- éR szárnyparancs

nokság székhelyéL' ..... 
Külörsök és különítmények utál' 

3 48 
2 32 

i------ ---------I--I- I--- -

23 



354 

A továbbképző tanfolyam<Ykba berendeIt al
tisztek és tCsendőrök az irodaátalány felszámí
tása szempontjából ujoncoknak, az örsparancd' 
nokképző tanfolyamokba berendeitek azonban, az 
irodai átalány felszámítása szempontjából altisz
teknek tekintendök. 

A csendőrfelügyelőség (segédtiS2t éd ügyész) 
és az állandó tanulmányi 'bizottság irodai és író
szel'átaláhyban nem részesül, hanem az általuk 
esetenként be szerzett papír- és írószel'szükséglet 
költsége a <beszerzés szükdégességére es akifo' 
gástalan átvételre nézve záradékolt nyugta alap' 
ján 'a javadalmazás terhére szá:moltatik eL 

Az irodai látalányról elszámolás nem veze
tendő az érdekeltek azonban kötelesek az áta
lánybÓl irodáikat ·az előírt szükdéglettel ellátni. 

Megbetegedésük vagy időleges távollétük 
esetén az irodát az akadály tal am. továbbvezetés
hez szükséges kellékekkel és Írószer ekkel a he
lyettesnek átadni tartoznak. 

A helyetted az átvételtől kezdődőleg esedékes 
átalányt felveszi és abból az iroda folyó szük· 
ségletét fedezi, de az ebbeli ki'adásokról szám
adást vezetni tartozik. 

Ha az irodai átaMll1yt kezelők állásuktól 
meg;,:álnak, illetve áthelyeztetnek, az irodai áta
lány ' azon hányadát, me ly az átadás napja után 
következő naptól a hó végéig terjedő fidőre esik, 
utódju'knak készpén~ben átadni tartoznak, az 
utód azonban köteled az elődje által imár beszer
zett s tényleg meglévő papiros, nyomtatvány- és 
írószerkészletét egyesség útján megváltani. 

Elhalálozás esetén a meglévő papír- és Író' 
szerkédzlet az átvevő által az árjegyzék szerinti ' 
értékben átveendő, az átvevőt megillető hányad 
levonása után fennmaradó rész pedig ~z elhalt 
hagyatékához csatolandó, 
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Örsirodák és pénztárügyleti szobák világítási 
átalánya. 

Az örsirodát az örsparancsnok tartozik ~ilá
gítani, amely célból a téli hónapok ~a:t, (?~ber 
l6-tól április IS-ig) havi 2 P 32 f Vllaglta!Sl ata
lányban részesül. 

EZ/en átalány havonta ~löl~g~s~ já;-... 
A gazdasági hivataloknál lcvo penztar ugye

leti szob ának éjen át ISzükséges világításához a 
téli hónapokra 1 P 39 f, a nyári hónapokra 70 
fillér Hletékes. 

Ezen Malány a gazdasági hivatal főnökét 
illeti meg. 

Fűtési átalány. 

A legénységi laJffiw}>ák] irodá,k, i~k?l~,szobák! 
raktári hely,iségek tovabba a penztan ugyeletl 
szobák fűtési költs~geit a csendőrségi javadalma-
zás viseli. " 

A fűtőanyagjárandóság az illetékszeru~ 
igényelhető szobák ablakai számához képest a ko
vetkező kiszab at szerint jár és pedig: 

egyablakos szobára havonként : . 330, 
kétablakos szobára havonként . , 440, 
háromabl>ako.s szobára havonként ';' 545, 
négy- vagy több ablakos szobára havonkent . 655 
kg tűzifa. , ' 

Az iskolák fűtésére havonkent mlnden egy
ablakos iskolaszoba után 330, min,den két- v~g1 
többablakos sooba után pedig 440 kllogramm tUZl
fa illetékes, 

A pénztárügyleti szoba fűtéséhez minden 
téli hónapra 182 kg'kemény tűzifa jár. , . 

A fűtöanyagjárandóság október l6-tól ápn
lis IS-ig illetékes. Egy köbméter kemény tűzifa 
423 kg-mall a puhafa 282 kg-mal számítandó. 

, Egy é~ öttized (1.5) köbméter puha fűtőfa 
~. 
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egy köbméter kemény tűzifával tekintendő egyen
értékűnek. 

A fűtési átalány havonta előlegesen jár. ' 
Az illetékes tűzifa nem szolgáltatilk iki roer

mészetben, hanem annak beszerzésére az esedé
kes váltság ikifizettetik. 

A váltságolás kiszámításának alapjául álta
lánosságban az október hóban egy köbméter ke
mény fának a helyi vis7Jonyokhoz mért piaci 
ára, a fuvar, elra:kási és vágatási díj hozzászá
mításával állapíttatik meg. 

Az ilymódon meghatározott !összeg az igény
jogQsultalrnaik előlegesen kifizetendő. 

Fogdák és őrszobák fűtési és világítási átalánya. 

A fogdák fűtési lés világítási költségét a 
kincstár viseli, még pedig egy-egy fogdahelyiség 
fűtése fejében október hó l6-tól április hó l5-ig 
bezárólag !naponta 24 fillér, a világításra pedig 
télen és nyáron naponta 12 fillér számítandó fel 
havonta utólagosan a közgazdálkodási, illetőleg 
a iközétkezési pénztári bizottság nyugtája ~lap
ján, de csak azokra a napokra, melyek.en a 
fogda tényleg el volt !foglalva. 

Az okvetlenül szükséges őr- és ügyeleti szo
bák világítására egy egész éjjel égő lámpa után 
a téli hónapok alatt 3 P 20 f, a nyári hónapok 
alatt pedig havi 1 P 60 i világítási átalány szá
molható a javadalmaz.ás terhére. 

Az őr- és ügyeleti szobák tfűtési járandósá
gát esetenként a belügyminiszter állapítja meg. 

Tisztogatási átalány. 

'A laktanyafolyosók és az udvar sepretése, a 
laikóswbáikés fogdahelyiségek tisztántartására, 
a lámpák meggyujtáJSa és seprők 'beszerzésére 
havonként mínden örsnek 4 pengő, mint állandó 
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és a kincstárral szemben többé elszámolás alá 
nem eső átalány jár, 'Illely minden Illó l-én előle
gesen ikifizetendö. 

Azon laktanyák után, am~lyekbeln örs min
csen és a laktanyában csak olyan parancsnoik
ságoik (hivatalok) vannaik elhelyezve, amelyek 
i:rodaszolgával (laiktanyaszolgával) /rendelkez
nek, ugyancsak a fentebb megállapított átalány 
illetéke.s. 

A Ik'Ülön laktanyában elhelyezett tanalosz.
tály, illetve tanalosztályok részére, ha a lak
tanyá.ban rendszeresített irod.aszolga nincsen és 
a laktanyában szolgálatot teljesítő legénységi 
egyének száma a 15 főt meg nem haladja, a 
laktanya tisztántartására pótlék fejében a 
havi 4 pengő átalányon felül havonként 2 pengő, 
16-30 főnyi átalánytöbblet után 4 pengő és 
ezenfelül havi 6 pengővel több jár. 

Ez az átalány is a laktanya után és nem 
tanalosztályo.nként illetékes. 

Az esetlegesen kiiilön elhelyezett szárny
parancs'llokságnak, vagy nyomozó alosztálynaik 
tisztogatási átalányra igénye 1!l.IÍJI:1OseIn. 

Világítási átalány. 

Minden őrsön egy, egész éjen át égő lámpát 
kell fenntartani. Az ebből felmerülő költségeik 
fedezésére minden nyári hónapra 1 P 60, min
den téli> hónapra ,3 P 20 f illetékes. 

Nagyobb épületeknél az okvetlenül egész 
vagy fél éjen át fenntartani szükséges lámpák 
bizottságilag megállapítandók é" a bizottsági 
jegyzőkönyv alapján a felszámítási eng'edély a 
belügyminisztertől kérendő. 

Ott, ahol villanyvilágítás van, az örslakta
nyák külső világítása szintén ezen világítási áta
lányból fedezendő. 
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Fogdahelyiségek után járó átalány. 

Takarók és szalmazsákok tisztítáJsára, to
válbbá szalmazsákok új és utántöltésére minden 
ágyneműkészlet után évente 2 P 10 f jár. 

Ezen átalány a rendszeresített ágynemű
készletre csak awknak az örsöknek illetékes, 
ahol fogda tényleg van. Az átalány mia1den év 
január hó l-én fizetendő. 

Átalány a legénységi ágynemüek 
tisztántartására. 

Minden a~génység;i egyén részére 4 lepedő 
és 2 vámlkoshéj van rendszeresítve; ezen tárgyak 
mosatása, illetve kicserélése május !hó l-től októ
ber hó v,égéig :m:indJen l4-ik napon, november hó 
l-től áprilÍlS hó végéig pedig havonta egyszer 
esztközlendő. A lepedők egyszeri mosatáJSáért, 
mint állandó átalány, havonkJént előlegesen 10 
filiérés egy vántkoshéj mosáJsáért 6 fillér jár, 
mely iöSS'Zíeg a :rendszeresített létszámho·z lkiépest 
számítandó fel. 

Szalmazsáktöltési átalány. 

Az e célra beszerzendő ágyszalma bevásár
lására meghatározott évi átalány: a teljes új 
töltésre 80 fillér, utántöltésre 1 pengő 20 fil
lér összesen évi 2 pengő, mely összeg az örsök
nek a rendszeresített létszám után havi részle
tekben fizettetik. 

A aov8ISÖrsöknek a lóápolók után ugyan
ezen átalány jál!". 

A lovastanosztályok különös átalányai. 

A aovastanosztályok részére a megállapított 
átalányokon felül még a követJkiező látalányok 
járnak: 

1. Lóápolási átalány (Ióápolóik bére) fejé-
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ben a lovas tanalosztályoknál - a ti~tilovakat 
is beleszámítva - a tényleg meglévő lovak után 
egyenként naponta 40 · fillér Hletélres. 

2. Vasalás minden ló után na~onta 6 fillér. 
3. Nyeregszerszá:m tisztántartásához szüksé-

ges eszközökre havonta '6 P. 
4. Nyeregszerszám javítására havonta 6 P. 
5. Lópaták ápolására zsír havonta 4 P. 
6. SzobáIk világítására havonta minden moha 

után 4 P. 
7. Istállóik viIágítására havonta 5 P. 
HónapkWJben előállott növedék, illetve fogya

ték minOlenkor a ikövetlkero hónapb8lIlJ ill~er el
számolá1St. 

Lóápolási ,és istállókalrbantartási átalány. 

Ez minde.n tényleg meglevő ló után naponta 
40 fillérböl áll, rmely ödszegböl egy lóápoló, vagy 
istállószolga tartandó. 

Azon örsök részére, a'1101 a tényleg meglévő 
legénységi szolgálati hátaslovak száma ötnél ke
vesebb, ott az öt ló után megállapított lóá-polási 
és istál1ókarbantamtási átalány folyósítandó. 

Ezen ,átalány havonkéntelőlegesen fize
tendő ki. 

Ezen ,átalány ~sakis azoknak az örsöknetk il
letékes, ahol lovak tényleg vannak. 

Azon örsök részére tehát, IMnelyek lovas, 
vagy vegyes 'Örsők gyanánt vannak renddzere
sítve, azonban lóval bármily okból még egyálta
l'ában nincsenek ellátva, eZe!] átalány nem me
tékes. 

Az osztály vagy szárny székhelyére súlyo
sabb betegségek gyógykezelése, toV'ábbá felülvizs
gálat vagy egyéb más okokból !bevezetett lovak 
után' a Ióápolási átalány itt is külön felszámít
ható. 
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L6vasalási átalány. 

A szolgálati lovak vasalásá-ra minden rrend
'szeresített ló után évente 23 P jár. . 

Ezen átalányelőleges havi részletekben 
azolrnak az őrsökne.l{ illetékes, ahol lovak tény
leg vannak. 

A szolgálati lovak vasalásának szabályszerű 
foganatosításáért mindenkor az örsparancsnok 
személyesen felelős. 

Vízhordási átalány. 

Azon örsőknek, amelyeknek laJktanyáj ában 
ivásra és főzésre alkalmas jó ivóvizet tartalmazó 
kút l)incsen és a háztartáshoz szükséges víz leg
alább 500 lépés távolságról hordandó a lakta
nyába; vízhordási átalányra van igényü'k. 

Az átalány összegét az illetékes csendőr
kerületi parancsnokság indokolt felterjesztése 
alapján a 'belügyminiszter határozza meg. 

Élelmicikkszállítási átalány. 
AWJIJ örsöknek, melyek állomáshelyén a 

szük,séges hús, valamint ;a még megkívánható 
fontosabb élelmiszerek be nem vásárolhatók, 
élelmicikkszállítási átalá.nyra "an igényük. 

Az átalány összeg,ét ·az illetékes csendőr
kerületi parancsnokság indokolt felterjesztése 
alapján a belügy.rrriniszter határooza meg. 

Gyengélkedőszobaátalány. 

A csendőr'kerületi parancsnoksáigok gyengél
kedőszobái után havi 4 P átalány illetékes. 

Ezen átalány az előírt gyógyszertári eszkö
zök és edényeik, orvosi és kórházi ISzerelékek jó
karbantartására és utánszerzésére, valamint 'a 
sterilizálókészülék használati !költségeire, to-
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vábbá a pólyák, Illyomfoltok (kompre'sse), há
romszögletű kendők esetleges tisztítási kiadá
saira szolgál. 

Ezen átalány az illetékes Itörzsgazdasági hi
vatalok által, a kerületi parancsnokságok orvos
főnökei száimára havonként előre folyósítandó és 
fizetendő ki; Ifelhasznalás tekintetében a kiIllcs
tár irányában további külön elszámolás alá nem 
esiJlc A kincstár javára akkor 'sem térítendő 
vissza, ha a felvevő a hó folyamán fogyatékba 
jut. Felvétele azonban az orvosfőnököt !kötelezi 
az előírt szükségletek beszerzésére. 

V. 
Különfélék. 

Közlekedési segély. 
A !közlekedési 'segélyre való :igényjogosult

ság 1933. évi .február hó l-től kezdődőleg a kö
vetkezőképpen szabályootatot: 

1. Budapest székesfőváros vámterületén be
lül lalkó és közlekedési segély élvezetében álló 
csendőregyének a közlekedési segély élvezetében 
további rendelkezésig megmaradnak. 

Ha azonban nevezettek 1933. évi február 
hó l-én, vagy ezen időpont után 'Szabad elhatá
rozásukból költözködnek, illetve lakást cserélnek, 
közlekedési segélyre való igényük megszűnik, te
kintet nélkül arra, hogy; közelebb vagy még távo
labb bérelnek lakást. Ezek részére la közlekedé"i 
segély még akkor sem illetékes, ha az ujOOllllan 
bérelt laikás és a szolgálati ,beosztás (alikalmazta
tás) közötti távolság a 4 kilométert meghaladja. 

2. Jövőben a !közlekedé"i segély csak .azoklllak 
a Budapesten állomásozó és a székesfőváros 
vámterületén belül lakó, családi pótlék élveze
tében álló tényleges állományú csendőregyének
nek engedélyezhető : 
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a) kiknek az 1933. évi február hó l-ei idő
pont után szolgálati beosztásuk (,alkalmaztatá
suk) helye akként 'váLtozik, hogy a Jakás és a 
szolgálati alkalmazás közötti távolság a 4 
kilométert meghal.adj,a; 

b) akiknek szolgálati beosztásuk (aJlkalmaz
tatásuk) helyétől 4 kilométernél távolabb fekvő 
kincstári (természetbeni) lakás hivatalból utal
tatott ki. 

3. Lakásváltoztatás esetén azonban a 2. pont 
alapján engedélyezett közlekedési segélyre való 
igény az 1. pont értelmében szintén megszűnik. 

A közlekedési segély engedélyezése iránt a 
belügyminiszterhez előterjesztendő kérelmeknél 
a helyi hatóságnak azt az igazolását, hogy illet
ményszerű lakás, a :hivata.los helyiség 4 kilo
méternyi körletén belül nem bérelhető, I!llel
lőzni kell. Vidéki városokban szolgálatot teljesítő 
csendőregyéneknek közlekedési segélyre igényük 
nincs. 

Ille tménye lőleg. 

Tényleges szolwálatban álló olyan tisztek, 
altisztek közül azől'medterek és annál magasabb 
rangúak részére, aikiik betegség, vagy családi kö
rülményeik., 'Vagy anyagi ICsapások folytán ön" 
hibájUkon kívül szol1llt anyagi helyzetbe jutnak 
és akik szolgálatuknak mi,nden tekintetben meg
felelnek, IkéreImükre egyhavi vagy kéthavi havi
díjuknak, havizsoldjuknaik: Imegfelelő kamatmen
tes illetInÉlnyelőleg engedélyezhető. 

önmesterek és annál magasabb rendfoko
zatú legénységi állományú egyének csak akkor 
részesülhetnek illebményelőlegben, ha két [tanu 
által aláírt nyilatkozatban beleegyeznek abba, 
hogy 'a megállapított részleteik. a havizsoldjul~ból 
levonassanak. 

Kéthavi illetményelőleget csak egészen kivé" 
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teles olyan esetekben lehet engedélyezni, 'amikor 
a !kérelmező orvosi bizonyítvánnyal, vagy egyéb 
elfogadható módon igazolja, hogy la kéthavi elő
legre feltétlenül szüksége van. 

Az egyhavi illetményelőleget hat havi, a két
havi előleget pedig tizenkettő havi egyenlő és 
egymásután következő részletb"en kell vissza
fizetni" 

Újabb illetményelőleg semmi körülmények 
között 'dem engedélyezhető mindaddiJg, amíg a 
korábban engedélyezett előleg visszdizetésére 
hat, illetőleg tizenkettő hónap le nem telt, még 
akkor sem, ha a korÚlbbi illetményelőleg a vissza
fizetésre megállapított hat, illetőleg ti'lJenlkettö 
hónap letelte előtt fizettetik vissza. 

Vasúti menetdíjkedvezmény . 

A kedvezményes Iköztisztviselői vasúti menet
jegy váltására jogosító arcképes igazolványra 
igény jogosultak a tényleges, nyugdíjas és kegy" 
díjas tisztek, a legénységi állományúak közül 
az alhadnagyok, tiszthelyettesek, törzsőrmestereik. 
és őrmesterek, valamint eze'knek azon családtag
Jal, a:kik után :családi pótlékra van igényük. 

A nyugdíjas és kegydíjas legénységi állo
mányú egyének közül azonban ezen igazolványra 
csak ,azoknak van igényük, a'kilk őrmester vagy 
annál magasabb rendfokczatúak éi! ellátási dí
jaik - nyugdíjulk - is ennek megfelelően folyó
síttatmak. 

Igény jogosultak továbbá a felsoroltalkna'k 
nyugdíjas vagy kegydíjas özvegyei, valamint 
ezeknek nevelési járulékban, élet j áradékban 
vagy kegydíjban részesülő gyermekei, úgyszintén 
nevelési járulé~ban, életjáradékban vagy kegy
díjban részesülő szülőtlen árva gyermekeik. 

A iJroztisztviselői vasúti menetdíj'kedvezmény 
mértéke jelenleg a tényleg használt kocsiosztály 
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rendes menetdíja 50 % -ában (féljegy) állapítta
tott meg. 

Életmentésért és hullafogásárt jár6 'jutalomdíj_ 

A nyilvános halálos ve~zélyböl, saját élete 
kockáztatásával megmentett minden egyes em
berért ,a megmentőnek 30 pengő jutalomdíj jár. 

Hullának vízből való kifogásáért munka-, 
illetőleg jutalomdíj gyanánt, minden egyes hul
láért 10 pengő illetékes. 

Drágasági p6tlék_ 

Ha rendkívüli drágasági viszonyok vala
mely örs élelmezés ét szokatlan költségessé teszik, 
az örs rendes szolgálati úton a m. !kir. bel ügy
minisztertől drágasági pótlékot kérelmezhet. ' 

Nyu[Jdíjjárulék. 

Ténylege~ szolgálatot teljesítő havidíjat 
vagy havi'Zsoldot élvező csendőrségi egyének 
nyugdíjjárulékot tartoznak fizetni. E járulék a 
ra.ngosztályba sorolt havidíjasoknál a nyugdíj 
megállapításánál 'beszámítha tó illetményeknek 
1% (másfél), a ~egénységi állományú egyének
nél 1 (egy) '~zázaléka. 

A Illyugdíjjárulék havi előzetes részletekben 
hivatalbólieSIZ levonva. 

Temetési járulék és temetési segély. 

Az 1921. évi XXXII. t.-c. (katonai nyugdíj
törvény) hatálya alá tartozó csendőrségi rang
osztályba sorozott havidíj,asdk (tisztek) elhalá
lozása lesetén a hátramaradottaknak, illetőleg 
azoknak, kik a temetés költségeit saját vagyo
nukból fedezték, vagy pedig - ha a temetésr ől 
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másként történt g<lIl1doskodás - azoknak, akik 
az elhaltat a halálát megelőző utolsó beteg~égé
ben ápoltak: temetési járulék illetékes_ 

A temetés,i járulék maximális mérve a tény
leges állományú rangosztályba sorozott havidíja
sok elhalálozása esetén az elhalt által legutóbb 
élvezett nyugdíjba beszámítható illetmény két
SIZeres összege, a nyugállományú és várakozási 
illetménnyel szabadságolt rangosztályba sorolt 
havidíjasok elhalálozása esetén pedig az elhalt
nak az elhalálozás hónapjában járt havi nyug
díjnak, illetve váraJkozási illetménynek és az eset
leges családi pótléknak a kétszerese. 

Az 1912. évi LXV. t_-c. (polgári nyugtör
vény) hatálya alá tartozó legénységi állományú 
csendőregyén elhalálozása esetén az igényjogo
sult részére temetési segély jál'. 

A temetési segélyt, ha az elhalt után vele 
közös ;háztartásban élt felesége maradt hátra, a 
feleség kezéhez, minden más esetben annak a ke
zébe kell kifizetni, aki az elhaltnak eltemetéséről 
gondoskodott. 

A temetési segély kifizetésének nincsen 
helye abban az eiletben, ha a kérelmet az elhalá
lozás napjától számított 30 nap eltelte után ter
jesztették elő. 

A temetési segély gyanánt illetékes a beteg
segélyezési járuléknak (jelenleg a nyugdíjba 
beszámítható javadalmazás és c~aládi pótlék, Il
letve nyugállományban elhaltnál a nyugdíj és 
családi pótlék 1 % -a) 70-szeres összege. A ki
számításnál a csökkentett illetményeket kell ala
pul 'venni. 

A gawasági hivatal az igényjogosultnak az 
utalványozható temetési járulék és tem~tési se
gély erejéig előleget adhat. 
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Az özvegy vagy árva illetményei. 

A tényleges állományban, vagy Ja,]; átmeneti 
illetményekikel való nyugállományba helyezés 
tartama alatt elhalt csendőrségi egyének öz
vegye vagy anyátlan lárvája (árvái) részére az 
elhalálozás napját követő hó elsejétől S'Zámított 
három hónapO!ll' át mindenkor az illetmények ese
dékességének napjá.n folytatólagosan ki kell fi· 
tetnil azokat a rendes illetmény€!ket, amelyek az 
elhalt· részére ez alatt a három hónap alatt jár
nánalk rabban az esetben, ha az még életben volna. 

A '"zóbanforgó rendszeres (várakozási) il
letményeket !külön utalványrend·elet hevárása 
nélkül ugyanott és ugyanúgy kell s~mfejteni, 
elszámolni és az özvegy, vagy anyátlan árvák 
kezeihez kifizetni, mintha az elhalt aszóbanlevő 
három hónap alatt életben volna. 

Az :Özvegyet megillető nyugdíj, illetve az 
anyátlan árvákat megillető ellátás csak 'a férj, 
illetve atya halálának napját ikövető negyedik 
hó első napjától kezdve jár. 

Fliggelék. 
Egyelőre függőben lévő, jelenleg illem folyó

sítható illetmények: lóáltaJány, lótápváltság, 
oktatótisztek és segOOoktatók tanpótdíja, irodai 
pótdíj, lovaglási, ipótlóidomítási j utalomqíj , vi
tézségi érempótdíj, j elvénypótdíj , bútorfestési, 
konyhabereilldezési átalány, a ' legénységi ágy
neműek jókarbantartására, a téli és illyári taka
rók, szalmazsákok és lószőrvánkosok tisztítására 
szolgáló átalányok, istállók világítására és az 
istállószerek jókarbantartásáraszolgáló átalány. 
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M. kir. belügyminisztérium. 
Belügyminiszter: dr. vitéz Keresztes-Fischer 

Ferenc. 
Allamtitkár: dr. Blaha Sándor. 
A belügyminisztérium rendészeti osztályai

nak főnöke: dr. Szemerjay-Kovács Dénes minisz
teri tanácsos. 

Helyettese: dr. Horváth Dezső miniszteri osz
tálytanácsos. 

A belügyminisztérium csendörségi 
osztályainak ügyköre : 

1. 
VII. b. (csendőrségi szolgálati) .osztály: 

a) Szolgálati ügyek: 
Tiszti és legénységi állomány megáUa.pítása; 
szervezeti és területi beosztási ügyek; 
új alakulatok felállítása, alakulatok megszün-

tetése, áthelyezése, lovasítás a és gyalogositása; 
lóállomány megállapítása; 
közbiztonságra vonatkozó összes ügyek; 
döntés elvi jelentőségű szolgálati ügyekben; 
összpontosítások, megerősítések és karhatal-

mi kivezénylések; 
fegyverhasználatra és fontosabb közbizton

sági zavarokra vonatkozó ügyek tárgyalása. 
A csendőrség közbiztonsági szolgálata ellen 

intézett panaszok elintézése, amennyiben azok nem 
fegyelmi vagy hadtörvényszéki eljárás alá tar
toznak; 

a csendőrségi és polgári hatóságok között fel-


